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RESUMO 

 

Historicamente, a extensão rural brasileira esteve orientada para contribuir com o 

desenvolvimento capitalista no campo. No entanto, a constatação dos impactos 

socioambientais advindos do modelo de agricultura convencional implicou em críticas que 

levaram, por sua vez, a um repensar sobre a orientação difusionista tradicionalmente adotada. 

Contrária a este modelo, a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(PNATER), criada em 2003 e institucionalizada em 2010, demonstrou uma mudança de 

postura do governo brasileiro, ao menos no nível do discurso, em querer implantar mudanças 

significativas nas bases filosóficas da prática extensionista, assim como concentrar seus 

esforços no público que ficou à margem do processo de modernização (os agricultores 

familiares). Esta pesquisa objetivou verificar quais são as relações que envolvem 

Estado/Organização/Agente, no sentido de compreender os limites e potencialidades relativos 

à prática extensionista e, mais especificamente, à implementação da PNATER na Empresa 

Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer). Este trabalho, embora 

tenha envolvido coleta de dados quantitativos, deu ênfase à investigação do tipo qualitativa. 

Primeiramente, foram realizadas entrevistas semiestruturadas a um dos dirigentes da 

Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários (Seaf), assim como aos 

dois componentes da Diretoria Executiva (Diretor Presidente e Diretor de ATER) e aos nove 

coordenadores dos escritórios regionais da Empaer. Além disso, foi aplicado um questionário, 

enviado por meio digital (e-mail), junto a 62 extensionistas locais da referida Empresa. Dentre 

as diferentes vertentes teóricas apresentadas sobre as políticas públicas, as abordagens do 

neoinstitucionalismo histórico e cognitiva demonstraram ser as mais adequadas para a análise 

da construção histórica da Lei de ATER, tendo como base a multiplicidade de atores, ideias e 

organizações implicados no processo. Os resultados empíricos obtidos evidenciaram uma 

complexa rede de desafios no que tange ao acompanhamento dos pressupostos da PNATER, 

de modo que em determinadas situações se percebem aderências e em outras divergências. 

Observou-se que os principais fatores facilitadores a uma atuação da Empaer mais próxima às 

diretrizes da PNATER foram a conscientização e a disposição dos agricultores em trabalhar 

com uma agricultura mais sustentável, as atividades de formação, capacitação e experiência 

dos extensionistas, assim como o seu bom relacionamento com os agricultores. Por outro 

lado, os principais aspectos restritivos encontrados referem-se às dificuldades de ordem 

financeira e de recursos humanos, à insegurança na comercialização, à não adesão dos 

agricultores em relação à proposta e às condições insatisfatórias de trabalho dos 

extensionistas. Constatou-se que o caminho para a concretização efetiva da Lei de ATER 

ainda está sendo construído, pois a Empaer atende apenas parcialmente os objetivos e 

diretrizes apontados na Lei, o que pode ser interpretado como um alinhamento moderado da 

Empaer com a política vigente de ATER. 

 

Palavras-chave: Assistência técnica. Política pública. Agricultura familiar. Desenvolvimento 

rural sustentável. 



 

 

ABSTRACT 

 

Historically, the brazilian rural extension has been oriented to contribute with the capitalist 

development in the field. However, the realization of the social and environmental impacts 

from conventional farming model resulted in criticism that led, for yours time, to a rethink 

about the diffusionist orientation traditionally adopted. Contrary to this model, the National 

Policy of Technical Assistance and Rural Extension (PNATER), established in 2003 and 

institutionalized in 2010 (Law n. 12188 of January 11, 2010), has shown a change in the 

attitude of the Brazilian Government, at least on a theoretical level, in wanting to deploy 

changes significant in the philosophical bases of extensionist practice, as well as concentrate 

their efforts on the audience that stayed on the sidelines of the process of modernization (the 

family farmers). This research aimed to verify which are the relationships that involve 

State/Organisation/Agent, in order to understand the limits and potentials regarding the 

practice extensionist and, more specifically, the implementation of PNATER on Company for 

Agricultural Research, Assistance and Rural Extension of the State of Mato Grosso (Empaer). 

This work, although it involved collecting quantitative data, gave emphasis to research 

qualitative type. First, semi-structured interviews were carried out to one of the leaders of the 

State Secretariat for Family Farming and Land Affairs (Seaf), as well as the two components 

of the Executive Board (CEO and Director of Technical Assistance and Rural Extension) and 

the nine coordinators of regional offices of Empaer. In addition, a questionnaire was applied, 

submitted through digital (e-mail), along the 62 local extension workers of this Company. 

Among the different theoretical aspects presented on public policies, the historical 

neoinstitucionalism and cognitive approaches have shown to be the most suitable for the 

analysis of the historical construction of the Law n. 12188, known as Law of ATER (Law of 

Technical Assistance and Rural Extension), based on the multiplicity of actors, ideas and 

organizations involved in the process. The empirical results obtained showed a complex 

network of challenges with regard to the monitoring of assumptions of PNATER, so that in 

certain situations they realize adhesions and other differences. It was observed that the main 

factors that facilitated Empaer‟s activities closer to Pnater‟s guidelines were the awareness 

and willingness of family farmers in working with a more sustainable agriculture, the 

activities of training and experience of the extension workers, as well as your good 

relationship with farmers. On the other hand, the main restrictive aspects found refer to 

financial difficulties and human resources, insecurity in the marketing, the non-adherence of 

farmers in relation to the proposal and unsatisfactory conditions of work of extension 

workers. It was noted that the way to effectively achieve of the Law of ATER is still being 

built, because the Empaer only partially meets the objectives and guidelines aimed at Law, 

which can be interpreted as a moderate alignment of Empaer with the current ATER policy.  

 

Key words: Technical assistance. Public policy. Family farming. Sustainable rural 

development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A partir da década de 1990 intensificou-se o debate entre os diferentes discursos sobre 

a sustentabilidade, sendo que cada vertente apresenta sua perspectiva sobre o 

desenvolvimento sustentável e o papel que a agricultura deve desempenhar com vistas à 

construção de um modelo agrícola sustentável (ALTIERI, 1992; CAPORAL, 1998). 

Caporal e Costabeber (2000) e também Moreira e Carmo (2004) apontam dois 

caminhos teóricos principais que têm sido seguidos. O primeiro é o defendido pela corrente 

ecotecnocrática, a qual tem como pressuposto a necessidade de um crescimento econômico 

continuado, buscando equacionar a relação sociedade-ambiente e os limites do crescimento, 

mediante um otimismo tecnológico, artifícios econômicos e mecanismos de mercado. O 

segundo é pautado na perspectiva etnoecossistêmica, a qual propõe uma mudança no sistema 

dominante, em favor de estratégias descentralizadas, compatíveis com as condições 

ecológicas locais e capazes de incorporar as identidades étnicas e valores culturais de cada 

local. 

No que se refere aos trabalhos recentes que debatem a extensão rural, nota-se, em sua 

grande maioria, críticas à Revolução Verde, em função de suas consequências sociais e 

ambientais negativas, e em relação aos problemas advindos dos modelos convencionais de 

extensão, baseados na concepção difusionista (FAVERO; SARRIERA, 2009; 

WEIZENMANN, 2013). É o que se observa também com a promulgação da Lei nº 12.188, de 

11 de janeiro de 2010, que institui a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão 

Rural – PNATER, conhecida como Lei de ATER. Esta política propõe uma cisão tanto com a 

corrente ecotecnocrática, ao adotar os princípios da agricultura de base ecológica como 

enfoque preferencial para o desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis; quanto 

com a proposta difusionista, ao sugerir uma nova abordagem para a extensão rural, vista na 

perspectiva de um serviço de educação não formal que reconhece e valoriza não somente os 

conhecimentos científicos, mas também os conhecimentos empíricos e tradicionais (BRASIL, 

2010a). Assim, parece ficar clara a opção por uma ação extensionista mais voltada à 

perspectiva do desenvolvimento etnoecossistêmico, ao menos enquanto proposta política. 

Embora essa mudança seja mais recente, a discussão sobre o papel da extensão rural 

no Brasil ocorre já há algumas décadas. Sabe-se que, historicamente, o serviço de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (ATER) sempre esteve orientado para o desenvolvimento capitalista 

no campo, sendo sua fonte de inspiração os conceitos de adoção e difusão de inovações 
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preconizados por Rogers (1995), o qual propunha uma "metodologia educativa", no sentido 

de persuadir o público a aceitar o "novo". 

No entanto, desde o início dos anos 1980, surgiram várias críticas ao modelo de 

desenvolvimento, fundado na industrialização, por meio da substituição de importações. 

Críticas essas que, segundo Peixoto (2009), tinham como alvo a falta de sustentabilidade 

ambiental e socioeconômica do padrão tecnológico modernizador adotado pelo Brasil. 

Paralelo a este processo, foi somente no período classificado como repensar da extensão rural 

(SCHMITZ, 2010) que os serviços públicos de ATER começaram a experimentar novos 

rumos, pois a lógica convencional (difusionista) se tornou insustentável, especialmente pelo 

fim do crédito subsidiado. Esse processo serviria para que uma porção representativa dos 

atores envolvidos com a extensão rural entrasse num período de autorreflexão crítica e 

incorporasse a execução paulatina de um papel social mais acentuado. 

Contudo, com a extinção da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão 

Rural - Embrater, em 1990, no primeiro dia do governo Collor, a extensão rural passa por um 

período de intenso desgaste e desestruturação. Por outro lado, foi também nesta década que 

houve importantes avanços devido às cobranças construídas por porta-vozes dos movimentos 

sociais em torno da política nacional de reforma agrária, em especial do serviço de ATER, 

como o reconhecimento da agricultura familiar como uma nova categoria social e a criação do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF (PEIXOTO, 

2009).  

Dentro deste contexto, as instituições públicas de ATER vislumbraram a necessidade 

cada vez maior de reformularem os referenciais teórico-metodológicos, os objetivos e as 

diretrizes que até aquele momento orientaram a ação dos seus agentes. Em meio a um 

ambiente político propício e com compromissos assumidos anteriormente em manter o caráter 

público e a gratuidade dos serviços de ATER, que os debates associados à reestruturação dos 

serviços públicos de extensão rural de maneira exclusiva à agricultura familiar foram 

impulsionados e projetados nacionalmente (DA ROS, 2012b). O marco legal que legitimou 

esta mudança de postura foi a emissão da Resolução nº26, de 28 de novembro de 2001, pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (CNDRS), a qual aprovou uma 

primeira versão da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão para a agricultura 

familiar (BRASIL, 2001). 

A partir daí, em meio a um processo democrático, segundo Caporal (2011), o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) recolheu um conjunto de sugestões de mais 

de 100 entidades e mais de 500 pessoas, elaborando, com estes subsídios, a PNATER, em 
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2003. A ampla participação dos setores interessados na sua construção, além de assegurar 

uma alta legitimidade sociopolítica, garantiu que a PNATER incorporasse mudanças que 

vinham sendo sugeridas havia anos (BRASIL, 2004; CAPORAL, 2011). 

Contudo, somente em 11 de janeiro de 2010, o Presidente da República sancionou a 

Lei nº 12.188, que instituiu a PNATER bem como o Programa Nacional de Assistência 

Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária (PRONATER). Esta 

Lei estabelece como princípios: o desenvolvimento rural sustentável, compatível com a 

utilização adequada dos recursos naturais e com a preservação do meio ambiente; a 

gratuidade, qualidade e acessibilidade aos serviços de assistência técnica e extensão rural; a 

adoção de metodologia participativa, com enfoque multidisciplinar, interdisciplinar e 

intercultural, buscando a construção da cidadania e a democratização da gestão da política 

pública; a adoção dos princípios da agricultura de base ecológica como enfoque preferencial 

para o desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis; a equidade nas relações de 

gênero, geração, raça e etnia; e a contribuição para a segurança e soberania alimentar e 

nutricional (BRASIL, 2010a). Comparando a PNATER decorrente da Lei com a PNATER de 

2003, Caporal (2011) afirma que houve retrocessos, como a exclusão das referências diretas à 

agroecologia e a não efetivação de um debate amplo em torno das mudanças realizadas. 

De qualquer modo, é inegável que o reordenamento jurídico-institucional da extensão 

rural brasileira acarretou em relevantes benefícios a todo o aparato público de ATER. A 

análise de Vieira, Bernardo e Lourenzani (2015) sobre as diretrizes da PNATER, por 

exemplo, apontam que o serviço de ATER nacional encontra-se num ciclo de ascensão e 

ampliação de atos direcionados ao desenvolvimento rural sustentável. Segundo os autores, 

esse processo estaria associado à busca pela participação efetiva de todos aqueles envolvidos 

nas ações implantadas no campo, pois a observância das individualidades de cada produtor, o 

respeito aos seus saberes culturais e a adoção de metodologias participativas que estimulam a 

reflexão e a construção de novos conhecimentos são fatores que agem de modo sinérgico e a 

favor de um objetivo comum: o fomento ao desenvolvimento rural sustentável. 

No entanto, este reordenamento trouxe, simultaneamente, uma série de desafios para a 

implementação das diretrizes da Lei de ATER. O mais expressivo desses desafios, segundo 

Silva, Pinto e Balem (2015), seria a necessidade de substituição do paradigma difusionista, 

cartesiano e homogeneizador das práticas de extensão rural por metodologias e estratégias que 

caminhem em direção ao desenvolvimento rural sustentável, de modo a não permanecer 

limitada a pacotes tecnológicos, bem como a uma perspectiva unidirecional de sujeito-objeto. 
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Nesta perspectiva parece nítida a quebra de paradigma que representou a 

institucionalização da Lei de ATER. Essa ruptura à prática convencional da extensão rural, no 

entanto, não deve ficar restrita ao aparato legal e sim alcançar, sobretudo, as agências oficiais 

de extensão rural, nos níveis estaduais e municipais. Para esse tipo de mudança em 

instituições, na visão de Blackburn e Holland (1998), são necessárias transformações em três 

instâncias: métodos e procedimentos, cultura institucional, e comportamento e atitudes 

pessoais. Neste sentido, qualquer mudança que busque o desenvolvimento rural deve buscar 

as três instâncias, pois cada uma delas complementa as demais. 

Embora ainda haja instituições e serviços de ATER que guiam suas ações por um 

modelo de ação distante das atuais demandas da sociedade, nos últimos anos, tem-se notado 

esforços por parte destes órgãos no intuito de modificar essa realidade. Observam-se ações no 

sentido de construir organizações com recursos humanos, técnicos e de gestão, capazes de 

atender às aspirações do modelo de desenvolvimento agropecuário idealizado. As razões que 

justificam a manutenção de uma extensão rural amparada por investimentos públicos estão 

associados à sua capacidade de responder aos anseios socioeconômicos, políticos e culturais 

dos segmentos sociais aos quais presta serviços. Apesar da generalização do modelo de 

produção agrícola baseado nos preceitos da Revolução Verde e da modernização agrícola, 

este já demonstrou sua inviabilidade tanto do ponto de vista ambiental quanto social. Dessa 

forma, a ação extensionista pautada pela simples difusão de pacotes tecnológicos se tornou 

desnecessária frente aos desafios do desenvolvimento rural sustentável, o qual carece, por sua 

vez, de agentes que sejam capazes de contribuir para o desenvolvimento regional e local de 

cada comunidade que necessita desses serviços (OLIVEIRA; WEHRMANN; SAUER, 2015). 

Com base nessas diretrizes estabelecidas no plano normativo, torna-se relevante 

avaliar se as agências públicas de extensão rural estão atuando dentro dos preceitos da Lei que 

a rege. Desde o primeiro documento divulgado em 2001 até os anos posteriores à sua 

promulgação (2010), a PNATER tem sido objeto de alguns estudos com o objetivo avaliar o 

alinhamento das ações extensionistas frente às concepções propostas na Política. Entre estes, 

destacam-se os trabalhos de Barros (2016); Becker e Anjos (2009); Caporal (2006), Caporal e 

Ramos (2006), Deponti (2010), Mussoi (2011), Paiva (2012) e Pettan (2010). De maneira 

geral, as conclusões dos autores apontam para as dificuldades dos extensionistas e das 

entidades de ATER em se adaptarem às proposições da Lei, tendo em vista que os desafios 

colocados a esta inovação na extensão rural não são poucos e demandam a quebra de 

paradigmas historicamente arraigados no âmago dessas entidades. 
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No caso do estado de Mato Grosso, trabalhos como os de Laforga e Vieira (2008), 

Madeiros et al. (2010), Rambo et al. (2015), Silva (2011) e Vieira e Costa Neto (2012) 

apontam para as dificuldades que a Empaer (Empresa Mato-grossense de Pesquisa, 

Assistência e Extensão Rural) tem em atuar sob os auspícios da PNATER. Em um estado 

onde o agronegócio, baseado em grandes propriedades, é o carro-chefe da economia e a 

estrutura agrária apresenta uma forte tendência ao latifúndio, vislumbra-se uma situação 

desfavorável à agricultura familiar.  

Neste contexto que o presente trabalho surge, com o intuito de fornecer contribuições 

à extensão rural do setor público (especialmente, a Empaer), por meio da análise das relações 

entre o Estado, a Organização e os Agentes frente aos desafios estabelecidos com a 

institucionalização da Lei de ATER. Com base em Caporal (1991), parte-se do princípio que 

identificar e esclarecer os papéis e as relações dialéticas que se estabelecem entre estes três 

níveis de análise é o elemento chave para compreender os fatores que implicam no 

estabelecimento de limites à prática dos extensionistas, inviabilizando ou dificultando 

mudanças na prática cotidiana, mesmo quando estas mudanças são oriundas de propostas 

elaboradas e sustentadas pelas próprias organizações de extensão rural ou por instâncias 

superiores. 

Dessa forma, as questões que direcionam a investigação neste trabalho são as 

seguintes: 

1) Apesar de duramente criticada e questionada, Mussoi (1985) afirma que a extensão 

rural, devido a sua ação e capilaridade, é o instrumento mediante o qual o Estado leva até o 

campo suas iniciativas, além de ser considerada uma ferramenta primordial para o apoio aos 

agricultores familiares. Dessa forma, se a extensão rural tem essa dupla tarefa, quais são os 

fatores impeditivos e/ou facilitadores a uma atuação conforme os pressupostos da PNATER?  

2) A relevância econômica que o agronegócio representa na economia do estado de 

Mato Grosso pode sugerir uma priorização de ações voltadas para este setor, apesar de, 

recentemente, o governo estadual ter demonstrado uma sensível mudança de postura. 

Conforme afirma Caporal (1991), ao assumirem funções de aparelho de Estado, as entidades 

de ATER passam a sofrer, imediatamente, as influências do poder relacional do Estado 

classista, fortemente determinado pelos interesses das classes dominantes/dirigentes. Esta 

argumentação é fundamental para desmistificar quais são os principais entraves às mudanças 

da prática extensionista, principalmente dentro do contexto Estado/Organização/Agente. 

3) Existem alguns desafios que a extensão rural pública terá que solucionar para atuar 

em direção ao desenvolvimento sustentável. Nesta perspectiva, torna-se prudente questionar, 
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em nível institucional (Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários – 

SEAF e Empaer), qual o nível de conscientização e a visão da relação existente entre a 

extensão rural e os pressupostos da PNATER, bem como identificar nos discursos dos 

dirigentes qual o papel da extensão rural neste enfoque. 

Diante dos desafios apresentados, os aparatos públicos de extensão devem observar 

seus papéis de agentes motivadores e modificadores. Porém, para que consigam atingir tal 

objetivo, é necessário que estas instituições transformem sua prática convencional e 

introduzam mudanças para que, e a partir disso, possam atender as novas exigências da 

sociedade. Segundo Bertoldo et al. (2010), ainda são intensos os debates travados na tentativa 

de implantação prática da PNATER. Apesar de existir um esforço no intuito de transformar a 

matriz sociológica e extensionista brasileira, a verdade é que os agentes promotores desses 

processos ainda se deparam com entraves para tirar do papel e colocar em prática essa “nova” 

maneira de se fazer extensão. Para os autores, cabe aos interessados em adotar e expandir essa 

metodologia buscar o ponto de estrangulamento entre a teoria e a prática, de modo a inserir 

como pauta urgente às discussões associadas ao enfoque agroecossistêmico dentro das 

organizações responsáveis em desempenhar serviços junto ao público da extensão rural 

pública (agricultores familiares), com o objetivo de romper as barreiras que, em maior ou 

menor grau, estão anulando a proposta de desenvolvimento sustentável. 

 

1.2 Objetivos 

Geral 

Verificar quais são as relações que envolvem Estado/Organização/Agente, no intuito 

de desvendar os limites e potencialidades relativos à prática extensionista e, mais 

especificamente, à implementação da Lei de ATER, tendo como objeto de estudo a Empaer-

MT. 

 

Específicos 

a) Analisar as diferentes vertentes teóricas sobre as políticas públicas e definir qual 

delas apresenta os subsídios necessários ao entendimento da construção histórica da Lei de 

ATER;  

b) Avaliar como as experiências e os aspectos de formação acadêmica dos 

extensionistas interferem em sua prática; 

c) Verificar qual público faz parte do campo de atuação da Empaer e se este está de 

acordo com os beneficiários da Lei de ATER; 
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d) Identificar qual o conhecimento e a visão dos representantes da Empaer e da SEAF 

no que concerne aos pressupostos da Lei de ATER; 

e) Averiguar e discutir quais são os fatores impeditivos e os fatores facilitadores para 

que a ação extensionista esteja alinhada aos pilares da Lei de ATER. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO OBJETO DE PESQUISA, METODOLOGIA E 

TÉCNICAS UTILIZADAS 

 

2.1 Caracterização da Empaer 

 

O Estado de Mato Grosso, cuja dimensão territorial é de 903.366 km², possui uma 

população estimada de 3.035.122 habitantes e uma das menores densidades demográficas 

entre as unidades da federação, com 3,36 hab./km² (IBGE, 2010). Conhecido por sua grande 

dimensão territorial (ocupa aproximadamente 10,61% da área total do país, sendo quase do 

tamanho de dois países europeus - França e Alemanha - que juntos somam 904.049 km²), o 

estado de Mato Grosso também ocupa lugar de destaque na produção de commodities ao 

possuir o maior rebanho bovino do país e ser o maior produtor de soja, algodão, carne bovina 

e girassol. Exportou, em 2017, mais de 14 bilhões de dólares para os mercados da Ásia, 

Europa e América do Norte e Central, tendo como principais países de destino a China, a 

Holanda, o Irã, a Tailândia e a Espanha (MDIC, 2017). 

Apesar da importância econômica do agronegócio para o estado de Mato Grosso, a 

agricultura familiar assume o papel de produzir os alimentos que chegam à mesa dos cidadãos 

mato-grossenses. Com números próximos a realidade brasileira, 70% da comida que vai para 

a mesa da população do estado provém da agricultura familiar. Dentre as cadeias produtivas 

mais representativas deste segmento, destacam-se: leite, piscicultura, FLV (frutas, legumes e 

verduras), mandioca e borracha (que não vai à mesa, mas possibilita produzir os pneus do 

modal de transporte) (EMPAER, 2015). 

Segundo dados do último levantamento realizado pela Empaer, em 2015, havia em 

Mato Grosso 751 assentamentos, 1.372 comunidades tradicionais, onde vivem 104.346 

famílias (Quadro 1). A Empaer é o órgão estadual responsável por executar as políticas 

públicas na área de pesquisa agropecuária, assistência técnica e extensão rural a todas essas 

famílias assentadas, bem como a todos os indivíduos que compõem o escopo da agricultura 

familiar, público prioritário no que tange ao atendimento da empresa (EMPAER, 2015; 

2016a). 

A Empaer é definida pelo seu atual Estatuto (2016) como uma empresa pública
1
, 

vinculada à Seaf, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio 

                                                 
1
 A Lei Complementar nº 461, de 28 de dezembro de 2011 foi a responsável por transformar a forma da 

constituição social da Empaer, que passou de Sociedade Anônima a Empresa Pública prestadora de Serviços 

Públicos. 
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e exclusivo do estado de Mato Grosso. A empresa é caracterizada ainda como uma entidade 

sem fins lucrativos para o desenvolvimento do setor agropecuário, com atuação em pesquisa, 

assistência técnica e extensão rural à agricultura familiar (EMPAER, 2016a). 

 

Quadro 1. Números da agricultura familiar em Mato Grosso, classificada por região 

administrativa da Empaer, em 2015. 

 

Fonte: Empaer (2015). 

 

As competências atuais da Empaer são bastante semelhantes aos objetivos presentes 

no Estatuto de sua criação (EMPAER, 1998), exceto pelo item VI, que teve uma modificação 

substancial: “desenvolver serviços de análises laboratoriais, produção e comercialização de 

inimigos naturais de pragas e doenças, sementes, mudas e animais melhorados, visando o 

desenvolvimento sustentável da produção agropecuária” (EMPAER, 2016a, p. 4). A diferença 

entre os dois Estatutos insere-se na lógica adotada pela Empaer: enquanto sua versão anterior 

visava o fomento agropecuário, a atual coloca em destaque o desenvolvimento sustentável da 

produção agropecuária, denotando assim avanços em seus instrumentos legais que partem de 

um enfoque reducionista para uma visão mais holística. 

A estrutura organizacional básica da Empaer envolve sete níveis (Figura 1), porém 

como nem todos estão envolvidos na temática tratada neste trabalho, decidiu-se por descrever 

apenas aqueles que apresentam algum interesse para a pesquisa. Desse modo, o primeiro nível 

a ser apresentado é o da Decisão Colegiada, o qual se localiza no alto da hierarquia 

organizacional da empresa e é composto pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Este órgão 

tem por objetivo deliberar, fiscalizar, orientar e opinar sobre a missão e programação de 

trabalho da Empaer. Um nível abaixo está a Direção Superior, composta pela Diretoria 

Executiva, órgão que representa a empresa, coordena e supervisiona suas atividades, de 
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acordo com as disposições do Estatuto, as diretrizes e metas emitidas pelo Conselho 

Deliberativo (EMPAER, 2016b).  

 

Figura 1. Organograma vigente da Empaer. 

 

Fonte: EMPAER (2016d).  



30 

 

 

 A Diretoria Executiva é formada pelo Gabinete do Diretor Presidente e suas 

respectivas Diretorias: de Assistência Técnica e Extensão Rural, de Pesquisa e Fomento e de 

Administração Sistêmica. Por fim, tem-se o nível de Administração Regionalizada e 

Desconcentrada, que se encontra na ponta da hierarquia e em contato direto com os 

agricultores familiares. Neste nível estão as unidades de ATER (compostas pelos escritórios 

regionais e locais) e de pesquisa e fomento (compostas pelos Centros regionais de pesquisa e 

transferência de tecnologia e os Campos Experimentais de produção) (EMPAER, 2016b). 

O último levantamento apresentado pela Empaer, no ano de 2017, apresentou uma 

força de trabalho de 642 empregados. Destes, 541 são efetivos (sendo que 87 estão alocados 

no escritório central e os outros 454 nas unidades descentralizadas), 85 comissionados (sendo 

que 43 alocados no escritório central e os outros 42 nas unidades descentralizadas) e 15 

oriundos de cooperações com algumas prefeituras municipais (EMPAER, 2017). 

 Quanto a sua presença nos municípios do estado (Figura 2), observou-se a existência 

de 130 escritórios locais, nove regionais (Barra do Garças, São Félix do Araguaia, Alta 

Floresta, Juína, Sinop, Barra do Bugres, Rondonópolis, Cáceres e Cuiabá), três centros de 

pesquisa (Várzea Grande, Sinop e Cáceres), seis campos experimentais em atividade (Rosário 

Oeste, Nossa Senhora do Livramento, São José dos Quatro Marcos, Tangará da Serra, Juína e 

Acorizal), quatro viveiros de produção (Cáceres, Sinop, Várzea Grande e Rosário Oeste) e 

seis laboratórios (todos em Várzea Grande) (EMPAER, 2017; 2016c). 
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Figura 2. Figura com a localização das unidades descentralizadas da Empaer. 

 

Fonte: EMPAER (2018). 

 

2.2 Métodos, técnicas e instrumentos de pesquisa 

 

Esta pesquisa, embora envolva coleta de dados quantitativos, dará ênfase à 

investigação do tipo qualitativa, a qual se baseia na obtenção de dados descritivos, colhidos 

no contato direto do investigador com a situação estudada (KAUARK et al., 2010). Para 

Chizzotti (2006, p. 28), “o termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e 
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locais que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os significados visíveis 

e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção sensível”. 

De acordo com Michel (2005), este método de pesquisa tem o propósito de analisar, 

com a maior precisão possível, as características individuais, de grupos sociais ou 

organizacionais nos seus mais diversos aspectos, de modo a observar, registrar e analisar suas 

relações, conexões e interferências. 

Para Martins e Campos (2003), esta abordagem deve ser pautada na observação e 

análise dos significados e características do fenômeno estudado, não se limitando apenas à 

quantificação. O pesquisador qualitativo estuda a realidade em seu contexto natural, tal como 

ocorre, e procura dar sentido ou interpretar os fenômenos de acordo com os significados que 

possuem para as pessoas implicadas nesse contexto. Por isso, o pesquisador deve livrar-se de 

qualquer pré-conceito, para que seja possível uma atitude aberta e flexível frente às 

manifestações que observa, a fim de atingir a compreensão total dos fenômenos 

(CHIZZOTTI, 2001). 

Os métodos utilizados para coletar as informações de interesse e alcançar os objetivos 

da investigação foram a pesquisa bibliográfica e documental, a observação de campo, os 

questionário com perguntas abertas e fechadas e as entrevistas semiestruturadas. 

Para Marconi e Lakatos (2005), pesquisa nenhuma hoje parte da estaca zero. Por isso, 

a utilização da pesquisa bibliográfica é, segundo os autores, algo imprescindível para a não 

duplicação de esforços, a não descoberta de ideias já divulgadas e a não inclusão de lugares 

comuns. 

A pesquisa bibliográfica é aquela desenvolvida a partir de um material já elaborado, 

constituído principalmente de livros, artigos científicos e, atualmente, outros materiais 

disponibilizados na internet. A principal vantagem da pesquisa bibliográfica está no fato de 

permitir ao investigador a cobertura de uma quantidade de fenômenos muito mais ampla do 

que aquela que poderia pesquisar diretamente (GIL, 2002; KAUARK et al., 2010). 

O levantamento bibliográfico realizado baseou-se, principalmente, em temas 

relacionados às políticas públicas (conceitos, tipologias e as diferentes abordagens – 

pluralismo/corporativismo, neomarxismo, neoinstitucionalismo e cognitiva), à extensão rural 

(perspectiva histórica, principais avanços e retrocessos) e à Lei de ATER (processos 

históricos, organizativos e ideias que culminaram na sua concepção, PNATER e ANATER), 

que formam o eixo central deste trabalho. 

Por outro lado, o levantamento documental focou os textos e documentos oficiais da 

Empaer e da Seaf, de circulação aberta ou restrita, além de boletins, manuais, relatórios, 
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programas, estatutos, regulamentos e planos diretores, que tem orientado a prática e 

estabelecido os objetivos e as diretrizes para a atuação extensionista, ao longo do tempo. 

Foram utilizados, também, dados provenientes de levantamentos do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), MDA, FAO, INCRA e IPEA (Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada). 

A pesquisa documental se assemelha muito à pesquisa bibliográfica, mas a diferença 

entre ambas está na natureza das fontes. A pesquisa documental utiliza-se de materiais que 

ainda não foram analisados (GIL, 2002). De acordo com Marconi e Lakatos (2005), a 

principal característica da pesquisa documental refere-se ao fato de que a fonte de coleta de 

dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se designa de fontes 

primárias, as quais podem ser acessadas tanto no momento em que o fato ou fenômeno ocorre, 

quanto depois. 

Segundo Gil (2002), a pesquisa documental constitui uma fonte rica e estável de 

dados, não exige contato com os sujeitos da pesquisa e, com o decorrer do tempo, torna-se a 

mais importante fonte de dados em qualquer pesquisa de natureza histórica. 

Para não permanecer apenas no nível teórico, optou-se pela complementação das 

informações a partir da coleta das percepções dos atores envolvidos no processo e que são 

também responsáveis por criar e executar as políticas de interesse do Estado. Antes de dar 

continuidade a metodologia, torna-se importante destacar que esse trabalho se propõe a 

apresentar a relação da Empaer e os pressupostos da PNATER, a partir da visão dos próprios 

atores que compõem seu staff. Em outras palavras, é um trabalho que busca demonstrar como 

os funcionários da Empaer enxergam a Empresa, seus desafios e perspectivas. Essa visão se 

aproxima da abordagem cognitiva de análise das políticas públicas, na qual as instituições são 

vistas, no sentido apresentado por North (1991), como restrições humanamente concebidas e 

que são responsáveis pela estruturação política, econômica e social. 

Nesse sentido, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os atores que 

ocupam cargos públicos no Estado, relacionados às ações da Empaer, para apreender a visão 

destes sobre os avanços e retrocessos da extensão rural estadual, bem como assuntos 

relacionados aos pressupostos presentes na Lei de ATER (desenvolvimento rural sustentável, 

agricultura de base ecológica e adoção de metodologia participativa, com enfoque 

multidisciplinar, interdisciplinar e intercultural). 

Realizou-se, primeiramente, uma entrevista com um dos dirigentes da Seaf, neste caso, 

com o Secretário Adjunto de ATER e Assuntos Fundiários, no mês de março de 2016. 

Tentou-se, anteriormente, agendar uma entrevista com o Secretário da Seaf, porém, devido 
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aos seus múltiplos compromissos, não foi possível estabelecer uma data em comum acordo. 

Assim, respeitando os objetivos deste trabalho, optou-se pela entrevista junto ao Secretário 

Adjunto, o qual se colocou à disposição para contribuir com a pesquisa. Para auxiliar na 

entrevista e atender todas as questões colocadas, o Secretário julgou necessária a presença do 

Superintendente de Assistência Técnica e Extensão Rural e do Superintendente de 

Desenvolvimento Rural. Dessa forma, acredita-se que a entrevista com o Secretário Adjunto 

foi satisfatória e atendeu as expectativas e propósitos deste trabalho. 

O principal objetivo da entrevista com o Secretário Adjunto foi entender o papel e o 

posicionamento do Estado (aqui representado pela Seaf) frente aos desafios propostos pela 

institucionalização da Lei de ATER, os avanços e entraves, bem como sua relação com a 

Empaer. Nesta oportunidade, além de apresentar os objetivos da pesquisa à Seaf, foram 

requeridos alguns documentos que dessem conta do quadro de funcionários e veículos da 

empresa, assim como suas principais ações no que se refere à extensão rural no estado de 

Mato Grosso. 

Após apreender a visão do Governo, neste âmbito mais geral, partiu-se em busca do 

posicionamento da organização, no caso, a Empaer. Para isso, foram entrevistados alguns 

componentes da Diretoria Executiva da Empaer, nomeadamente: o diretor presidente e o 

diretor de ATER. Todas estas entrevistas foram realizadas no mês de março de 2016, na sede 

da Empaer em Cuiabá. Antes de iniciá-las, foi feita uma apresentação da pesquisa ao diretor 

presidente da Empaer, o qual demonstrou sua receptividade ao trabalho e se colocou a 

disposição para auxiliar na obtenção dos dados. Este contato inicial foi de fundamental para 

toda a coleta de dados realizada na Empresa posteriormente. 

Para consolidar a visão da organização, entrevistaram-se os nove coordenadores dos 

escritórios regionais da Empaer (Cuiabá, Rondonópolis, Cáceres, Barra do Garças, Alta 

Floresta, Barra do Bugres, Sinop, Juína e São Félix do Araguaia), durante os meses de agosto 

a novembro de 2016. Na maioria das visitas às regionais foi entrevistado o próprio 

coordenador, apenas nas regionais de Cáceres e Rondonópolis que isto não foi possível 

(ambos haviam tirado férias), de maneira que o entrevistado foi o profissional que estava na 

função de forma interina (ambos, porém, já haviam ocupado a função anteriormente e, 

portanto, conheciam bem a realidade da Empresa e da função). No caso de Cáceres, o 

profissional que estava ocupando a função solicitou a participação de outra colega do 

escritório (extensionista social), devido ao fato desta já ter ocupado o cargo de coordenadora 

daquela regional e ter relevantes conhecimentos sobre a dinâmica do cargo. Já em 

Rondonópolis, a profissional que estava no cargo de forma interina não pôde realizar a 
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entrevista no dia agendado (sendo que aquela data já havia sido alterada uma vez) e designou 

um extensionista rural do mesmo escritório para conceder a entrevista. As duas solicitações 

foram aceitas em virtude da expressiva colaboração da participante do escritório regional de 

Cáceres e da experiência e valiosas contribuições advindas do profissional entrevistado em 

Rondonópolis. Dessa forma, julga-se que as duas exceções às regras estabelecidas não afetou 

em nada os resultados coletados, pois possibilitou captar a percepção dos noves escritórios 

regionais espalhados pelos três biomas do estado (Amazônia, Cerrado e Pantanal). 

Em que pese alguns pontos similares, destaca-se que cada uma das entrevistas 

efetuadas seguiu roteiros específicos no intuito de captar as especificidades de suas 

respectivas funções. Além disso, todas as entrevistas tinham por objetivo entender como a 

Empaer vem atuando diante das diretrizes colocadas pela Lei de ATER, os progressos 

empreendidos e dificuldades encontradas, e se o Estado, representado pela Seaf, tem dado o 

suporte necessário a esta atuação. É importante ressaltar também que essas visitas in loco 

foram importantes para a observação das peculiaridades de cada regional, dando especial 

atenção às causas que dificultam e/ou facilitam o fornecimento de um serviço de ATER 

satisfatório em termos de qualidade e quantidade. 

A entrevista, segundo Gerhardt et al. (2009), constitui-se numa técnica para coletar 

dados não documentados sobre determinado tema. Para sua utilização, há a necessidade de 

uma interação social, numa situação face a face, na qual uma das partes (o pesquisador) 

necessita obter informações da outra, a respeito de um determinado assunto, mediante uma 

conversação de caráter profissional (GIL, 2002; MARCONI; LAKATOS, 2005).  

No caso da entrevista semiestruturada o entrevistador deve seguir um roteiro, porém 

tem liberdade de explorar mais amplamente determinadas questões de seu interesse 

(MARCONI; LAKATOS, 2005). Neste tipo de entrevista são permitidas, e às vezes até se 

incentiva, eventuais indagações ou levantamentos de dados e informações que vão surgindo 

com os desdobramentos do tema principal (GERHARDT et al., 2009; KAUARK et al., 2010). 

A observação também foi uma ferramenta utilizada durante a pesquisa de campo. Esta 

é uma técnica que busca utilizar os sentidos para apreender determinados aspectos da 

realidade pesquisada. Neste caso, a observação deve ser exata, completa, imparcial, sucessiva 

e metódica. Especificando ainda mais o tipo de observação utilizada, pode-se classificá-la em 

assistemática e não participante. Assistemática por recolher e registrar os fatos da realidade 

sem que haja o controle ou planejamento prévios, nem mesmo a necessidade do pesquisador 

utilizar meios técnicos ou perguntas diretas aos informantes. Não participante pelo fato do 

pesquisador até tomar contato com a realidade estudada, mas não se integrar a mesma. Seu 
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papel, neste caso, é de espectador, não interferindo ou se envolvendo diante do fenômeno 

estudado. Isto não quer dizer, todavia, que este tipo de observação não seja consciente ou 

ordenada para um objetivo especifico. Ao contrário, o procedimento possui caráter 

sistemático (GERHARDT et al., 2009; KAUARK et al., 2010; MARCONI; LAKATOS, 

2005). 

Na etapa seguinte da pesquisa, o questionário foi utilizado com vistas à obtenção das 

características do perfil dos técnicos que trabalham nos escritórios locais da Empaer, assim 

como as nuances do trabalho extensionista realizado cotidianamente. Ademais, utilizou-se 

como base o pensamento de Lipsky (2010), o qual afirma que os profissionais, ao estarem em 

contato direto com o público beneficiário das políticas públicas, podem fornecer informações 

mais fidedignas do processo de implantação das mesmas. Neste caso, a abordagem da 

realidade desses indivíduos teve também o intuito de averiguar quais são os possíveis fatores 

impeditivos e/ou facilitadores para que a ação extensionista estivesse alinhada aos pilares da 

Lei de ATER e se havia, neste âmbito, algum tipo de apoio recebido dos escritórios regionais 

da Empaer. 

Para obter esses dados foram enviadas cópias do questionário, no segundo semestre de 

2016, para todos os escritórios locais por meio digital (e-mail), juntamente com um texto, 

explicando a natureza da pesquisa, a importância e a necessidade de se obter as respostas. 

Kauark et al. (2010) apontam a importância do questionário ser acompanhado de uma carta 

explicativa, na qual deve-se apresentar a proposta da pesquisa, as instruções para 

preenchimento e devolução, assim como o agradecimento pela atenção, disponibilidade e 

veracidade das informações prestadas. Além disso, os autores reforçam a importância de se 

incentivar a contribuição e o retorno dentro das regras estabelecidas em cada caso.  

A lista com os e-mails e contatos telefônicos foi solicitada anteriormente quando se 

realizaram visitas aos escritórios regionais da Empaer, oportunidade na qual os coordenadores 

se comprometeram em receber o questionário e a carta explicativa e reencaminhar a todos os 

escritórios locais. Esta intermediação dos coordenadores foi uma proposta que partiu deles e 

visava garantir uma maior taxa de retorno, pois a partir de um de uma solicitação oficial, 

esperava-se um maior comprometimento por parte dos extensionista locais. Em vários 

escritórios regionais, essa dinâmica se mostrou acertada e obteve-se uma taxa de retorno 

satisfatória, porém em outros o índice de retorno, inicialmente, ficou aquém do esperado. No 

entanto, apesar da utilização dessa dinâmica, a forma de resposta dos extensionistas locais 

variou: houve casos em que a resposta era repassada ao Escritório Regional, o qual 
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posteriormente fazia o encaminhamento, assim como teve alguns extensionistas que enviaram 

diretamente as respostas, sem o intermédio do regional. 

 Na busca de se alterar as situações em que as respostas ficaram aquém do esperado, 

realizaram-se vários contatos telefônicos e via e-mail diretamente com os escritórios locais 

que não haviam retornado o questionário, relembrando aos extensionistas a importância da 

sua contribuição para a pesquisa. Esta ação complementar foi bem aceita por boa parte dos 

extensionistas locais e resultou no alcance de um índice considerado satisfatório (o período de 

recebimento das respostas foi de agosto de 2016 a janeiro de 2017), dada às circunstâncias e 

dificuldades deste tipo de levantamento de dados. 

De um total de 122 escritórios locais (na época do levantamento dos dados), obteve-se 

a resposta de 55 escritórios (Figura 3), o que corresponde a 45,1% de taxa de retorno. É 

importante ressaltar que, no total, a soma de questionários respondidos foi de 62, pois, em 

alguns escritórios locais, mais de um extensionista respondeu ao questionário. Embora sejam 

do mesmo escritório, as respostas correspondem a pontos de vista distintos, justificando assim 

a utilização de todo o universo de respostas na análise da pesquisa. Por fim, destaca-se que a 

meta de se alcançar, em todas as regionais, o percentual mínimo de 30% de respostas dos 

escritórios locais foi atendida. 

De acordo com Marconi e Lakatos (2005), os questionários que são enviados para os 

entrevistados atingem em média 25% de taxa de retorno, portanto, considerando esta 

premissa, o índice de retorno de 45,1% do total de questionários enviados aos técnicos foi 

considerado satisfatório. 

O questionário pode ser definido como um instrumento de coleta de dados, constituído 

por uma série ordenada de perguntas, a respeito de uma determinada situação. Têm por 

objetivo levantar opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 

vivenciadas. O questionário aqui utilizado fez uso de perguntas abertas e fechadas. Perguntas 

abertas são as que permitem ao informante utilizar linguagem própria, responder livremente e 

emitir opiniões. A sua vantagem se encontra na possiblidade de se fazer investigações mais 

profundas e precisas; entretanto, apresenta alguns inconvenientes posteriores em relação ao 

processo de tabulação, tratamento, interpretação e análise das respostas. Perguntas fechadas 

são aquelas que o informante escolhe, dentre uma lista predeterminada, uma resposta que 

melhor corresponda a sua visão; a vantagem, nesse caso, está na padronização e 

uniformização, o que auxilia o processo posterior de tabulação e tratamento dos dados 

coletados (GERHARDT et al., 2009; GIL, 2002; MARCONI; LAKATOS, 2005). 
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O tratamento do material recolhido com a pesquisa de campo foi realizado a partir da 

digitalização, tabulação e sistematização das informações obtidas por meio da aplicação do 

questionário e entrevistas junto aos atores do processo e que são responsáveis por executar as 

políticas de interesse do Estado (integrantes da Seaf e dirigentes e técnicos da Empaer). 

 

Figura 3. Mapas com a divisão territorial municipal do estado de Mato Grosso, com destaque 

(em cinza) para os escritórios locais da Empaer em que os extensionistas 

participaram da pesquisa. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Quanto à interpretação dos dados, optou-se pela utilização de dimensões analíticas de 

maneira a facilitar a compreensão da dinâmica discursiva a respeito de um mesmo tema, 

porém sob a percepção de diferentes atores (englobando o eixo Estado/Organização/Agente). 

Isso quer dizer que, ao se analisar as dificuldades de uma atuação mais próxima aos 

pressupostos da Lei de ATER, por exemplo, os posicionamentos do Secretário da Seaf, dos 

diretores, coordenadores regionais e extensionistas locais da Empaer tendem a apresentar 

semelhanças e distinções que são objeto de análise, com a base no referencial teórico. Diante 

disso, espera-se que a discussão dentro de eixos temáticos facilite o entendimento e propicie 

maior fluidez ao texto. 

 Este viés de análise se aproxima do trabalho com categorias apresentado por Gomes 

(2002). Segundo o autor, a palavra categoria remete a um conceito que envolve elementos ou 

aspectos com propriedades comuns ou que se relacionam entre si. Utilizadas em qualquer tipo 

de análise em pesquisa qualitativa, as categorias dever ser empregadas no estabelecimento de 

classificações, mediante um agrupamento de elementos, ideias ou expressões ao redor de um 

conceito capaz de abarcar toda essa diversidade (GOMES, 2002). 

O levantamento documental realizado nos textos, relatórios, regulamentos, atas e 

documentos oficiais da Empaer e da Seaf foram sistematizados, analisados e permitiram a 

elucidação de alguns aspectos não captados pelas outras ferramentas metodológicas. Além 

disso, o conjunto de dados oriundos da pesquisa documental e do levantamento teórico 

bibliográfico realizado (sobretudo, no que se refere à perspectiva de uma “nova” extensão 

rural) contribuíram diretamente na elucidação das questões colocadas no início deste trabalho. 

 A apresentação dos dados que compõem este trabalho se deu na forma de tabelas e 

gráficos, com base na estatística descritiva, e da análise qualitativa do conjunto dos dados 

levantados. Apesar do trabalho se basear em uma análise institucional, na qual impera o viés 

estruturalista/funcionalista, será realizado um esforço para interpretar os dados dentro de uma 

perspectiva crítico/dialética. O eixo teórico que orientou a interpretação dos dados baseou-se 

nas teorias que formularam as bases para a construção das diretrizes presentes na Lei de 

ATER (CAPORAL, 2003; CAPORAL; COSTABEBER, 2000; CAPORAL; RAMOS, 2006; 

FREIRE, 1983). 
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS E AGRICULTURA FAMILIAR: CONCEITOS E 

ABORDAGENS 

 

3.1 Conceitos e tipologias das políticas públicas 

 

 O debate a respeito das políticas públicas no meio acadêmico tem sido uma 

constante nas mais diversas áreas da ciência devido, principalmente, ao arcabouço teórico, 

instrumental analítico e vocabulário úteis e adaptados a todos aqueles que estudam ou tomam 

decisões em políticas de saúde, educação, segurança, meio ambiente, agricultura, entre outras. 

Além dessa vertente, o estudo das políticas públicas é capaz de fornecer as ferramentas 

necessárias ao entendimento de algumas questões pertinentes, como: quais são os 

condicionantes do aparecimento e relevância de um problema público em uma comunidade? 

Quais são as soluções e alternativas viáveis para abrandar ou extinguir tal problema? O que é 

necessário para a implementação de soluções? Quais são os entraves à efetivação de 

determinadas políticas? O que deve ser feito para que os resultados esperados sejam 

alcançados? Quais metodologias são mais apropriadas para avaliar os impactos de uma 

política pública? (SECCHI, 2010). 

Souza (2007) aponta três fatores que justificam esta maior visibilidade das políticas 

públicas. O primeiro está associado às políticas restritivas de gasto, fator cada vez mais 

latente na maioria dos países, especialmente naqueles denominados em desenvolvimento, e 

que demandou um maior conhecimento acerca do desenho, implementação e processo 

decisório das políticas públicas. 

Outro fator refere-se à mudança de visão do papel do Estado, que passou da política 

pós-guerra voltada às ideias do economista inglês John Maynard Keynes às ações restritivas 

de gasto, o que levou à redução da intervenção do Estado na economia. Com isso, alguns 

governos passaram a condicionar suas políticas públicas ao cumprimento do ajuste fiscal e ao 

equilíbrio orçamentário entre receita e despesa. Essa agenda, de cunho neoliberal, a partir dos 

anos de 1980, arrebanhou muitos adeptos principalmente na América Latina, onde os surtos 

inflacionários são de longa data e recorrentes. 

O terceiro fator relaciona-se aos países de democracia recente que ainda carecem de 

coalizões políticas capazes de equacionar, minimamente, o desenho de políticas públicas 

capazes de impulsionar o desenvolvimento econômico e promover, ao mesmo tempo, a 

inclusão social da maioria da população. É obvio que a construção dessas políticas está longe 

de ser fácil ou consensual, pois existem muitos fatores internos e externos envolvidos, assim 
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como interesses conflitantes. Todavia, apenas com a identificação das restrições sistêmicas 

das políticas públicas e das regras que regem suas decisões, elaboração e implementação, 

assim como seus processos, é que pode-se estar habilitado a vislumbrar novas possiblidades 

que guiem as ações político-administrativas.  

Diante disso, nota-se que estudar as políticas públicas não incide mais em 

compreender o lugar ou a legitimidade do Estado, mas entender as lógicas implementadas 

nestas diferentes formas de intervenção sobre a sociedade, identificar os modos de relação 

existentes entre os diversos atores que interagem neste meio e analisar como a ação pública 

age frente às dinâmicas imprecisas e evolutivas da fronteira entre Estado e sociedade 

(MULLER; SUREL, 2002). 

Uma das características inerentes às políticas públicas é o caráter polissêmico do 

termo política. Para explicá-lo, recorreremos à interpretação de Frey (2000). Para este autor, o 

termo subdivide-se em outros três conceitos originários da língua inglesa. Polity é o primeiro 

deles e se refere à dimensão institucional, que compreende a ordem do sistema político, 

composto pelo sistema jurídico, e a estrutura institucional do sistema político-administrativo. 

Já o conceito politics abrange os processos políticos, frequentemente conflituosos, 

relacionados à imposição de objetivos, aos conteúdos e às decisões de distribuição. Por fim, 

no quadro da dimensão material, tem-se o conceito de policy associado aos conteúdos 

concretos, ou seja, a configuração dos programas políticos propriamente dito, seus problemas 

técnicos e conteúdo material. 

Ao analisar os três sentidos da palavra política, o termo política pública parece ter 

mais vínculo com o terceiro. Secchi (2013) reforça esse vínculo ao afirmar que as políticas 

públicas abordam tanto o conteúdo concreto e simbólico das decisões políticas, quanto o 

processo de construção e atuação dessas decisões. Todavia, deve-se deixar claro que na 

realidade política essas dimensões são entrelaçadas e se influenciam mutuamente (FREY, 

2000). 

A origem da política pública em termos de área de conhecimento e disciplina 

acadêmica nasce, segundo Souza (2006), nos Estados Unidos e difere da tradição e dos 

estudos europeus nesta área, os quais, por sua vez, focavam mais a análise do Estado e suas 

instituições do que na produção concreta dos governos. O pressuposto analítico que embasou 

a vertente americana é o de que, em democracias estáveis, aquilo que é ou não realizado pelo 

governo é passível de ser formulado cientificamente e analisado por pesquisadores. 

Do mesmo modo, Secchi (2010) afirma que as atividades ou passividades também 

fazem parte da política pública. Contudo, se um ator governamental ou não decide não agir 
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sobre determinado problema público, isso não constitui uma política pública. Esta omissão, na 

verdade, pode ser conceituada como um vazio de política pública, até pelo fato de que, ao agir 

de modo contrário, tudo seria considerado política pública, o que inviabilizaria a análise e a 

distinção de seus impactos. Logo, a razão para a existência de uma política pública é a 

resposta a um problema visto como coletivamente relevante. 

Após essa primeira abordagem, cabe agora conceituar o termo política pública. Esta se 

mostra uma tarefa árdua, pois a quantidade de conceitos e definições existentes abrange uma 

gama significativa de referências. Por isso, decidiu-se abarcar àquelas definições que mais se 

aproximam do significado que podem contribuir para a análise das questões postas neste 

trabalho. Howlett, Ramesh e Perl (2013) definem política pública como uma resolução 

aplicada de problemas, na qual atores cercados por restrições tentam compatibilizar objetivos 

políticos com meios políticos. Este processo considera, necessariamente, os atores estatais e 

societários envolvidos nos processos de tomada de decisão e sua capacidade de influenciar e 

agir, de modo a contribuir cumulativamente para um efeito ou impacto. 

Por outro lado, tem-se o conceito de Souza (2006) que resume política pública como 

um campo de conhecimento que objetiva, ao mesmo tempo, colocar o governo em ação e/ou 

analisar essa ação e, caso seja necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações. 

Secchi (2010) busca sentido para a compressão do termo políticas públicas nas 

abordagens estatista e multicêntrica. A primeira defende que o fator determinante se uma 

política é ou não pública deve ser buscada na personalidade jurídica do ator protagonista, isto 

é, apenas ao advir de um ator estatal é que se pode considerar tal iniciativa como uma política 

pública. Isto não significa que os estatistas não admitem a presença de atores não estatais. Ao 

contrário, destacam sua influência no processo de elaboração das políticas públicas, porém 

não lhes conferem a prerrogativa de estabelecer e liderar tal processo. A segunda abordagem, 

multicêntrica, também considera os atores estatais protagonistas no estabelecimento das 

políticas públicas, porém esse protagonismo é compartilhado com as organizações privadas, 

organizações não governamentais, organismos multilaterais e redes de políticas públicas. 

Este trabalho centrará na vertente multicêntrica pelo fato desta agregar melhor a 

abordagem da política pública que aqui será analisada, notadamente o amplo espectro de 

fenômenos, organizações e indivíduos que fizeram parte do processo constitutivo da 

PNATER. 

A noção desenvolvida por Muller e Surel (2002) também merece destaque. Para estes 

autores, uma política pública é, tanto uma construção social como uma construção de 

pesquisa, fator este que dificulta sua identificação e interpretação. O desafio que se coloca, 
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portanto, é o de estabelecer um quadro de análise sistêmica da ação pública e ir além da 

abordagem sequencial. Ademais, na tentativa de aprofundar mais a noção de política pública, 

Muller e Surel (2002) definem três aspectos que podem abranger: 1) a política pública como 

um quadro normativo de ação; 2) como uma combinação de elementos de força pública e de 

competência; 3) como a construção de uma ordem local. 

Quanto ao quadro normativo de ação, destacam que para uma política pública 

realmente existir é necessária uma estrutura de sentido, isto é, diferentes elementos de valor e 

de conhecimento, bem como os instrumentos de ações particulares, devem estar reunidos com 

vistas à construção de objetivos baseados nas trocas entre os atores públicos e privados. Para 

isto, deve-se, primeiramente, tomar a consciência do caráter normativo de todo programa de 

ação pública. Este caráter pode estar mais ou menos explícito ou fluido e até ambíguo nos 

textos e nas decisões do governo. Também envolve a questão de saber quem define as normas 

de ação pública, se são os governos, os partidos, os eleitores, os pesquisadores e até mesmo a 

sociedade civil. Ainda cabe observar que o contraditório é algo intrínseco a toda política e que 

dificilmente as medidas e normas estarão reunidas num quadro normativo coerente. É 

evidente que essas contradições e até mesmo incoerências não impedem que as ações 

governamentais tenham um sentido. Todavia, este sentido não é unívoco, pois a “realidade do 

mundo é, ela mesma, contraditória, o que significa que os tomadores de decisão são 

condenados a perseguir objetivos em si mesmos contraditórios” (MULLER; SUREL, 2002, 

p.17). 

O segundo aspecto citado por Muller e Surel (2002), que trata da política pública 

como uma combinação de elementos de força pública e de competência, envolve o 

entendimento de que a ação do Estado consiste, tradicionalmente, em elementos de decisão ou 

alocação de recursos de natureza mais ou menos autoritária ou coercitiva. Neste caso, essas 

dimensões podem estar mais ou menos nítidas no escopo das políticas públicas. Se tomarmos 

como ponto de referência as políticas de cunho defensivo e de segurança, a coerção física 

estará em primeiro plano. De outro modo, ao levar em consideração as políticas reguladoras, a 

face coercitiva não será mais que potencial, pois mesmo quando não está prevista, como é o 

caso das políticas redistributivas, nota-se sua sutil presença ao passo que estas tendem a 

estabelecer detentores de direito, definindo critérios sobre quem receberá ou não os 

benefícios. Contudo, essa relação dissimétrica entre as ações governamentais do Estado e os 

cidadãos não deve, de forma alguma, nos direcionar a uma reificação do poder público como 

um bloco homogêneo e autônomo. Longe disso, a evolução do Estado e suas interações entre 

espaço público e privado deve ser uma constante ao falarmos de políticas públicas. 
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O terceiro aspecto salienta que a política pública deve ser compreendida, antes de mais 

nada, como uma análise ligada a indivíduos e/ou grupos compostos quadros políticos, 

funcionários de todos os níveis, grupos de interesse, entre outros. Isto justifica a necessidade 

de entendermos a política pública não como um simples conjunto de decisões, mas um espaço 

de relações interorganizacionais que ultrapassam a visão estritamente jurídica e desemboca no 

conceito de ordem local
2
. Está aí, portanto, a importância de se considerar o conjunto de 

indivíduos, grupos ou organizações que são afetados pela ação do Estado num espaço dado 

quando se quer analisar determinada política pública. Entretanto, deve-se ter sempre em 

mente que estes atores representam modalidades e intensidades de participação peculiares, de 

acordo com suas respectivas capacidades de constituir-se coletivamente e de mobilização de 

recursos pertinentes (MULLER; SUREL, 2002). 

Os conceitos até aqui apresentados demonstram que as políticas públicas englobam 

uma ampla gama de atores que influenciam e são influenciados pelo Estado, sendo que essa 

interação se dá em forma, grau e instância variados. Neste escopo, um problema público, 

segundo sua origem e causa, necessitará de um plano de ação específico para atender a 

particularidade daquele âmbito. É exatamente neste momento que a análise das políticas 

públicas deve buscar auxílio nas tipologias, as quais, por sua vez, auxiliam a interpretar um 

fenômeno baseado em variáveis e categorias analíticas (SECCHI, 2013). 

A tipologia de Theodore J. Lowi é, provavelmente, a mais conhecida. De acordo com 

o grau de conflito ou consenso que envolve, as políticas públicas podem ser caracterizadas 

como distributivas, redistributivas, regulatórias ou constitutivas. As distributivas são 

designadas por um baixo grau de conflito dos processos políticos, pois aparentam apenas 

distribuir vantagens e não acarretam custos (ao menos diretamente perceptíveis) para outros 

grupos. Contudo, esse tipo de política tende a gerar benefícios concentrados a alguns atores e 

custos difusos a toda a coletividade. Um exemplo que pode ser dado são as políticas de 

subsídio, como a de seguridade rural. Ao contrário das distributivas, as redistributivas são 

orientadas ao conflito, pois os benefícios concedidos são concentrados a algumas categorias 

de atores e implicam em custos concentrados sobre outras categorias. O processo 

redistributivo costuma levar à polarização e ao elitismo, em que se tem um grupo que 

demanda a efetivação da política e outro que luta para sua extinção. Exemplos podem ser 

                                                 
2
 Muller e Surel (2002, p.19), ao utilizarem o discurso de Friedberg (1993), definem ordem social como um 

“constructo político relativamente autônomo que opera, em seu nível, a regulação dos conflitos entre os 

interessados, e assegura entre eles a articulação e a harmonização de seus interesses e seus fins individuais, assim 

como dos interesses e fins coletivos”. 
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vistos nos programas de reforma agrária e benefícios sociais aos trabalhadores (FREY, 2000; 

SECCHI, 2013). 

As políticas regulatórias agem no âmbito das ordens e proibições, decretos e portarias. 

Os processos de conflito, consenso ou coalizão modificam-se segundo a configuração 

específica das políticas. Tanto os custos quanto os benefícios podem ser distribuídos de forma 

igualitária entre os diferentes setores da sociedade, ao mesmo tempo em que podem atender 

interesses específicos e restritos. Essa dualidade é proporcional à relação de forças dos atores 

e interesses presentes na sociedade. Exemplos para este tipo de política estão nas regras para a 

segurança alimentar, nos códigos de trânsito ou para operação de mercado financeiro de 

exportação e importação. Já as políticas constitutivas são as que regem a regra do jogo e, 

consequentemente, toda a estrutura de processos e conflitos políticos, ou seja, são aquelas que 

se encontram acima e moldam a dinâmica política das outras três. As políticas constitutivas 

costuma gerar mais impacto dentro do próprio sistema político-administrativo e, raramente, 

envolvem setores mais amplos da sociedade. Alguns exemplos são as regras do sistema 

político-eleitoral e das relações intergovernamentais (FREY, 2000; SECCHI, 2013). 

Outra tipologia relevante é a desenvolvida por Gustafsson (1983) que se baseia na 

intenção dos geradores das políticas. Para isso, o autor faz quatro subdivisões das políticas 

públicas: reais, simbólicas, pseudopolíticas e sem sentido. As reais são aquelas consideradas 

ideais, pois agrupam a intenção e o conhecimento necessários à resolução de um problema 

público. As políticas simbólicas estão mais relacionadas ao incremento de capital político do 

que à real construção das possíveis vias de solvência de um determinado problema público. 

Em outras palavras, os geradores das políticas podem até reunir as condições para enfrentar 

um problema, mas não demonstram vontade política em resolvê-lo, em função de diferentes 

circunstâncias e influências. Diferente da tipologia simbólica, na pseudopolítica o gerador da 

política apresenta vontade e interesse em resolver o problema, porém lhe falta conhecimento 

para lidar e estruturar sistematicamente as soluções mais adequadas, o que acarreta em ações 

paliativas para circunstâncias que carecem de atos efetivos. Já as políticas classificadas como 

sem sentido abrangem àquelas construídas a partir de um conhecimento não técnico ou 

adequado sobre determinado problema ou mesmo sem soluções concretas. Em muitos casos, 

essas políticas não carregam intenções políticas genuínas e são marcadas por interesses na 

manutenção do status quo.  

Gustafsson (1983) ressalta, contudo, que a tipologia descrita acima é claramente muito 

simplista e não pretende encaixar todo o arcabouço empírico que envolve a tomada de decisão 

em políticas públicas, pois ao invés de quatro modelos, as políticas públicas modernas são 
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caracterizadas por um misto de realidade, simbolismo, incompetência e efetividade em 

diferentes proporções.  

Do mesmo modo, Secchi (2013) afirma que as tipologias auxiliam na síntese e análise 

das políticas públicas, porém deve-se ter em mente que existem algumas limitações. O 

simples ato de criar tipologias já é uma restrição relevante, tendo em vista que os limites das 

políticas não são tão nítidos e há a existência de sombreamentos entre as mesmas. Por isso 

que, ao enquadrá-las dentro de determinadas categorias, corre-se o risco de simplificar demais 

a questão e desconsiderar fatores que possivelmente auxiliariam o seu entendimento. 

Outra abordagem do tema que cabe discutir é o ciclo das políticas públicas, também 

conhecido como ciclo político. Frey (2000) considera que as várias instâncias do processo 

político administrativo e as relações de poder e influência que envolvem os mais diversos 

atores dentro da dinâmica construtiva de uma política pública congregam um conjunto de 

elementos que não apresenta uma linearidade, muito menos um sequenciamento lógico. Por 

outro lado, as vantagens heurísticas e analíticas oriundas do ciclo político devem ser 

ressaltadas e justificam sua apresentação. 

O referido ciclo utiliza-se de fases sequenciais e interdependentes para visualizar e 

interpretar o modus operandi das políticas públicas. Embora existam inúmeras versões 

desenvolvidas com este intuito, observa-se que as diferenças se restringem ao número de 

divisões do ciclo politico, de modo que há uma estrutura básica que permeia as várias 

propostas bibliográficas. Diante disso, optou-se por apresentar neste trabalho uma percepção 

que agrupa as visões de Frey (2000), Secchi (2010) e Souza (2007; 2006). 

O ciclo das políticas públicas pode ser dividido em sete fases: identificação do 

problema, formação da agenda, formulação de alternativas, tomada de decisão, 

implementação, avaliação e extinção. Em meio à imensidão de possíveis campos de ação 

política, por que determinados assuntos geram mais interesse político e recebem um 

tratamento diferenciado, de modo a dar início ao ciclo político? É na busca da encontrar uma 

resposta para este questionamento que surge a fase de identificação do problema. Deve-se ter 

em mente, antes de qualquer coisa, que um fato pode ser percebido como problema político 

por um conjunto de indivíduos, grupos ou organizações dos mais diversos segmentos sociais, 

como também pelos partidos políticos, agente políticos, organizações não governamentais e 

pela administração pública. Porém, a mídia e outras formas de comunicação política e social 

influenciam, de modo e grau diversos, para que determinados problemas ganhem maior 

relevância política. Em suma, a identificação de um problema é a desconexão entre a 

realidade pública e uma situação ideal possível. Isso não quer dizer que o problema seja 
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sempre reflexo da deterioração de uma situação em determinado contexto, mas sim do 

potencial de solução da situação em outro contexto. 

Ao ser identificado um problema, o ator político se esforçará para que este entre na 

lista de prioridades de atuação, ou seja, entre na agenda. A formação da agenda é, portanto, a 

decisão sobre a relevância de ação de um conjunto de problemas ou temas na pauta política 

atual ou se estes devem ser excluídos ou adiados para uma data posterior. Com base nisso, 

surge o seguinte questionamento: como os governantes tomam a decisão sobre o que entrará 

ou não na agenda? A resposta parece estar relacionada a dois aspectos. A avaliação das 

chances do tema se impor na arena política é o primeiro deles. Para isso, faz-se necessária 

uma análise sobre os custos, benefícios e viabilidade política das várias opções disponíveis. O 

segundo é a forma como se constrói a consciência coletiva para o enfrentamento de um dado 

problema. A construção de uma consciência coletiva pode se dar pela via do processo 

eleitoral, pelas mudanças nos partidos governantes e pelas transformações nas ideologias, 

sempre vinculados à força ou à fraqueza dos grupos de interesse. Além disso, a base que dá 

estrutura à política pública também é um fator poderoso na definição da agenda. Se 

movimento inicial é dado pela política, “o consenso é construído mais por barganha do que 

por persuasão, ao passo que, quando o ponto de partida da política pública encontra-se no 

problema a ser enfrentado, dá-se o processo contrário, ou seja, a persuasão é a forma para a 

construção do consenso” (SOUZA, 2006, p.30). 

A partir do momento que o problema entra na agenda, chega-se a terceira fase do ciclo 

político: a formulação de alternativas. Esta etapa engloba a elaboração dos métodos, 

programas, estratégias ou ações necessárias ao alcance dos objetivos estabelecidos. Em outras 

palavras, é a união de esforços com o intuito de estabelecer objetivos e estratégias para 

analisar as potenciais consequências de cada alternativa de solução. O processo de formulação 

de alternativas busca escolher a mais apropriada entre várias possibilidades e precede a fase 

da tomada de decisão. A construção dessas alternativas requer diferentes recursos técnicos, 

humanos e financeiros e, geralmente, envolvem processos de conflito e de acordo entre os 

atores “visíveis, ou seja, políticos, mídia, partidos, grupos de pressão, etc. e invisíveis, tais 

como acadêmicos e burocracia. Segundo esta perspectiva, os participantes visíveis definem a 

agenda e os invisíveis, as alternativas” (SOUZA, 2006, p.30). 

O passo que sucede à formulação de alternativas é a tomada de decisão. É o momento 

em que se busca atender os interesses dos atores e os métodos de enfrentamento do problema 

público. Frey (2000) afirma que, nesta instância, a decisão geralmente recai sobre um 

programa de compromisso já acordado entre os atores políticos mais relevantes e que 
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“decisões verdadeiras, isto é, escolhas entre várias alternativas de ação, são raras exceções 

nesta fase do ciclo político” (FREY, 2000, p. 228). Por outro lado, Secchi (2010) faz alusão à 

dificuldade das políticas públicas se concretizarem conforme idealizadas no momento da 

formulação, mesmo após a tomada de decisão. As causas estariam relacionadas à falta de 

habilidade administrativo-organizacional, insuficiente legitimidade da decisão ou pela 

presença de interesses antagônicos aos da implementação da política pública. 

A implementação da política pública, próximo passo a ser apresentado, é o momento 

em que são produzidos os resultados mais concretos da política pública, no qual os atores não 

estatais ganham maior representatividade. A sua importância reside na possibilidade de 

visualizar erros precedentes à tomada de decisão, como problemas mal formulados e objetivos 

mal estruturados. Com relação à análise dos processos de implementação, Sabatier (1986) 

apresenta duas abordagens: top-down e bottom-up. A primeira, de caráter tecnicista, centra-se 

no fato de que as políticas públicas devem ser elaboradas e trabalhadas apenas pelos 

tomadores de decisão (policymakers), sendo a fase de implementação um simples esforço 

administrativo com o intuito de encontrar uma maneira de fazer valer os fins já estabelecidos 

anteriormente. Por outro lado, a bottom-up parte da capacidade dos atores locais em 

identificar e questionar interações, objetivos, atividades e estratégias das políticas públicas. 

Esta interação é utilizada como um veículo para o desenvolvimento de uma rede técnica de 

atores regionais e locais com maior poder participativo no planejamento e execução de 

relevantes programas governamentais. 

A abordagem top-down caracteriza-se por dar maior ênfase aos aspectos constitutivos 

das políticas públicas, deixando a parte da implementação em segundo plano. É mais utilizada 

para as análises de políticas destinadas a um público dominante ou quando o analista 

interessa-se apenas pela eficácia do programa. A abordagem bottom-up, por sua vez, é mais 

apropriada às políticas que envolvem um público diverso, em que as dinâmicas de variação 

local ganham destaque, a partir da observação in loco da interação dos implementadores 

(policytakers) e dos problemas e obstáculos práticos das estruturas de implementação da 

política pública ao nível local. 

Por fim, têm-se as fases de avaliação e extinção da política pública que serão 

apresentadas em conjunto, pois ambas estão intimamente relacionadas, de maneira que a ação 

de uma causará reflexos diretos na outra. A avaliação é conceituada como um momento de 

investigação entre os impactos positivos e os efeitos colaterais indesejados com vistas à 

dedução do estado da política pública e orientar ações futuras. Para sua efetivação, o processo 

avaliativo utiliza-se de critérios, indicadores e padrões que buscam fornecer os mecanismos 
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lógicos necessários à demonstração dos impactos efetivos dos programas já implementados. 

Estas ferramentas subsidiarão a sensibilidade dos atores políticos acerca da política pública e 

pode levar a três situações: 1) se as dificuldades observadas durante o período de 

implementação forem classificadas como pequenas, a política pública continuará como está; 

2) caso as adversidades sejam mais proeminentes, desde que não atinjam um grau capaz de 

comprometer a política pública, haverá a necessidade de reestruturações pontuais; 3) caso os 

objetivos do programa tenham sido alcançados ou os problemas de implementação sejam 

classificados como insuperáveis, atingiu-se o estágio de extinção ou início de um novo ciclo 

político. O novo ciclo tem sua origem na perda progressiva de importância do problema, o 

qual saiu da agenda e deu-se início a uma fase de percepção, definição e elaboração de um 

novo paradigma político (FREI, 2000; SECCHI, 2010). 

 

3.2 Abordagens teóricas sobre as políticas públicas: pluralismo/corporativismo, 

neomarxismo, neoinstitucionalismo e cognitiva 

 

Quando se tem por objetivo a análise de uma política pública, o primeiro 

questionamento que surge refere-se à existência de uma gama significativa de abordagens 

teóricas oriundas de diferentes escolas acadêmicas. Cada uma dessas abordagens envolve 

conceitos e normas que tentam explicar os diversos fenômenos existentes. Por conseguinte, o 

desafio parece estar associado à escolha da perspectiva que melhor se adeque ao caso aqui 

estudado. Mas qual seria essa abordagem? Será que existe uma abordagem capaz de explicar 

todo o aglomerado de ações e atores envolvidos na PNATER? 

 Segundo Grisa (2010b), todas as abordagens trazem contribuições ao estudo das 

políticas públicas, porém não são raras as situações em que elas, isoladamente, não dão conta 

da complexidade que cerca uma ação pública. Ideias, instituições e atores sociais distintos 

estão intimamente associados às políticas públicas e interagem mutuamente, de tal forma que 

o melhor caminho para a sua análise parece estar associado ao uso ponderado dos elementos 

trazidos por várias abordagens ao mesmo tempo e no mesmo espaço. Entretanto, deve-se 

sempre ter em mente o cuidado para não cair no ecletismo teórico, isto é, o uso analítico de 

linhas teóricas contraditórias entre si.  

 Dentre os vários estudos sobre o processo da modernização da agricultura brasileira, 

de diferentes politicas agrícolas e das políticas públicas de ATER no país durante as décadas 

1980 e 1990, Pettan (2010) aponta que as abordagens mais utilizadas eram as marxistas, 
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pluralistas e corporativistas. Porém, o autor utiliza em seu trabalho o neoinstitucionalismo 

histórico como marco teórico para a análise política da PNATER. 

 Para auxiliar na definição sobre qual(is) quadro(s) analítico(s) será(ão) utilizado(s) 

neste trabalho, far-se-á a apresentação das seguintes abordagens: pluralismo/corporativismo, 

neomarxismo, neoinstitucionalismo e cognitiva. 

 

3.2.1 Pluralismo e corporativismo 

 

O pluralismo e o corporativismo são abordagens muito utilizadas em estudos políticos 

e sociais de ATER no Brasil. O pluralismo argumenta que a realidade não pode ser explicada 

por uma única substância ou princípio, mas sim a partir do reconhecimento da existência de 

diversidade nas áreas social, institucional, dos valores e das práticas ideológicas. Dito de outra 

forma, o pluralismo político defende a multiplicidade das instituições e da sociedade 

(DUNLEAVY; O‟LEARY, 1987). 

Para Magano (1987), o principal aspecto do pluralismo está na sua oposição ao 

monismo jurídico
3
, baseando na livre atuação de indivíduos e grupos que compõem a 

sociedade civil e na busca dos interesses que lhes são próprios. Com o intuito de enfatizar essa 

busca de interesses, Schmitter (1974) definiu pluralismo como:  

 

[...] um sistema de representação de interesses no qual as unidades constituintes 

estão organizadas num número não determinado de categorias múltiplas, 

voluntárias, competitivas, não ordenadas hierarquicamente e autodeterminadas 

(segundo o tipo ou objeto de interesse), categorias que não são especialmente 

autorizadas, reconhecidas, subsidiadas, criadas ou, de algum modo, controladas pelo 

Estado na seleção da liderança ou articulação de interesses e que não têm o 

monopólio da atividade representativa no âmbito de suas respectivas categorias 

(SCHMITTER, 1974, p. 96). 

 

A visão da sociedade como um complexo de grupos, presente no pluralismo, pauta-se 

na crença que os diversos interesses encontram suporte nos diferentes segmentos sociais 

composto por indivíduos com interesse semelhantes. Dentro desta ótica, os indivíduos podem 

ter seus interesses atendidos se estiverem organizados em grupos. Na visão pluralista, o 

governo não é caracterizado como uma entidade, mas sim como uma arena que permite a 

disputa e a barganha entre os diversos grupos de interesse. A ideia do governo com uma 

simples arena responsável por estabelecer regras nas relações conflituosas entre os grupos é, 

                                                 
3
 De acordo com Magano (1987, p. 56-57), o monismo jurídico é uma “concepção, segundo a qual goza o Estado 

de monopólio da produção jurídica. O monismo, como se sabe, tornou-se a concepção dominante a partir da 

Revolução Francesa e está implícito no movimento desencadeado no início do século XIX em prol da 

codificação”. 
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na visão de Pettan (2010), muito simplista, pois desconsidera as ambições e os interesses 

próprios dos atores governamentais. Além disso, segue o autor, o foco excessivo no papel dos 

grupos de interesse acaba por deixar de lado características importantes como o cenário 

internacional e a ideologia política do Estado. 

O corporativismo, por outro lado, baseia-se na organização das forças econômicas em 

torno do Estado, com o objetivo de promover o interesse nacional a partir da mediação e 

imposição de regras a todos os seus membros (MAGANO, 1987). 

Schmitter (1974) apresenta a seguinte definição de corporativismo: 

 

[...] um sistema de representação de interesses no qual as unidades constituintes são 

organizadas num número limitado de categorias singulares, compulsórias, não 

competitivas, hierarquicamente ordenadas e funcionalmente diferenciadas, 

reconhecidas e permitidas (se não criadas) pelo Estado, às quais se outorga o 

monopólio de uma representação deliberada no interior das respectivas categorias 

em troca da observância de certos controles na seleção de seus líderes e na 

articulação de suas demandas e apoios (SCHMITTER, 1974, 93-94). 

 

Na teoria corporativista, os grupos de interesse são institucionalizados pelo Estado, de 

forma hierárquica, de modo que a qualidade de membro é compulsória. Para Pettan (2010), os 

principais problemas desta perspectiva devem-se à indefinição efetiva do que seja um grupo 

de interesse, à incapacidade de explicar o motivo do Estado dar preferência a certos grupos 

em detrimento de outros e à concepção pouco clara sobre a natureza do Estado. 

Lopes (1996) desvendou alguns dos questionamentos levantados acima. De acordo 

com o autor, o poder político dos grupos de interesse fundamentava-se no discurso de que 

representavam os interesses da sociedade, como a rural, por exemplo, de maneira legítima. 

Contudo, essa legitimidade deveria ser comprovada, tendo em vista que ela provém do 

processo democrático de construção da liderança. Numa sociedade democrática, os anseios da 

maioria dos cidadãos devem ser observados com maior atenção pelos políticos e formadores 

de políticas, o que justifica os permanentes testes de opinião pública antes de qualquer tomada 

de decisão, tanto no Poder Executivo quanto no Congresso. Nesta vertente, as organizações 

agrícolas buscavam influenciar os formuladores de política ao atuarem como porta-vozes da 

opinião pública, mediante a alegação de que representavam, dentro do escopo de interesses da 

organização, o ponto de vista da maior parcela de seus membros. Com isso, “os formuladores 

de política ponderavam o peso e o número de membros de cada uma das organizações, antes 

de decidir acerca das políticas públicas” (LOPES, 1996, p. 277). 

Ademais, Lopes (1996) reconhece dois fatores que influenciam diretamente na 

convalidação de um grupo de interesse e sua afirmação no cenário político: o primeiro refere-
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se à capacidade do grupo em formular e influenciar a política, já o segundo está associado à 

forma em que esse grupo recruta aliados políticos. Observa-se que em ambos os casos, os 

interesses dos produtores na organização estão relacionados às suas atividades políticas, as 

quais permitiriam, por sua vez, identificar os aliados potenciais. No que tange a política 

agrícola, tem-se o exemplo do grupo relacionado ao agronegócio, em que produtores, 

compradores e vendedores de insumos, matérias primas e produtos conseguem acomodar 

interesses comerciais que em outro momento eram antagônicos. 

As principais diferenças entre o pluralismo e o corporativismo é que o primeiro busca 

garantir a possibilidade de convivência e competição entre os diferentes grupos existentes, os 

quais, por sua vez, não necessitam de autorização e nem de regulação por parte do Estado. Por 

outro lado, o modelo corporativista é uma forma de intermediação entre o Estado e os grupos 

de interesses por ele reconhecido, capaz de reduzir as tensões e conflitos entre os diversos 

grupos (BALBI, 2012). 

 

3.2.2 Neomarxismo 

 

A abordagem neomarxista, segundo Marques (1997), consiste em uma corrente de 

estudos que, a partir da década de 1960, retomou os estudos sobre o papel do Estado na 

sociedade, no interior da perspectiva marxista. O Estado, na literatura marxista, tem um 

caráter de classe e sempre está subordinado ao capital, mesmo que de forma indireta e 

mediada. Porém, a derrota das classes trabalhadoras nas revoluções de 1848 levou Marx a 

relativizar sua opinião no que tange à dominação direta da burguesia sobre o Estado, 

mantendo, contudo a subordinação estrutural destes aos interesses das classes dominantes. 

A concepção de autonomia relativa do Estado em relação às classes sociais, 

desenvolvida por Poulantzas (1977), é fundamental para explicar a questão levantada no 

parágrafo anterior dentro da abordagem neomarxista. Para Poulantzas (1977), a autonomia 

relativa do Estado não se refere, diretamente, à relação das suas estruturas com as relações de 

produção, mas sim à relação do Estado com o campo de disputa de classes, especificamente a 

sua autonomia relativa para com as classes ou segmentos de bloco no poder e, 

consequentemente, aos seus aliados ou suportes. O autor, inclusive, critica a visão marxista do 

Estado como mero instrumento da classe dominante, classificando-a como uma concepção 

simplista e vulgarizada. Em linhas gerais, a noção do Estado como um simples aparelho ou 

máquina da classe dominante seria errôneo por si só, além de revelar-se inadequada a 

compreensão do funcionamento do Estado capitalista. 
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Na visão de Poulantzas (1977), o efeito de isolamento é uma função indispensável à 

autonomia do Estado.  Este isolamento é um efeito do jurídico e do ideológico, por meio dos 

quais o Estado apresenta-se organizado como unidade política de uma sociedade com 

interesses econômicos diferentes, mas que não aparecem como interesses de classes. Com 

isso, o Estado detém uma função ambivalente, sendo que, por um lado, trabalha para a 

organização da classe dominante e, por outro, impede a organização política da classe 

dominada de modo simultâneo, “através da dissimulação, aos olhos da classe dominada, do 

seu caráter de classe, e através da sua exclusão específica das instituições do Estado enquanto 

classes dominadas” (POULANTZAS, 1977, p 181).  

Deste modo, o Estado apresenta-se como representativo do “interesse geral”, havendo, 

inclusive, espaço para atender interesses concorrenciais e divergentes, desde que não afete 

fundamentalmente o capital. Esta contradição do Estado capitalista é descrita por Poulantzas 

(1977) da seguinte forma: 

 

O Estado capitalista tem por função desorganizar politicamente as classes 

dominadas, enquanto organiza politicamente as classes dominantes; de excluir do 

seu seio a presença, enquanto classes, das classes dominadas, enquanto nele introduz 

enquanto classes, as classes dominantes; de fixar a sua relação com as classes 

dominadas como representação da unidade do povo-nação, enquanto fixa a sua 

relação com as classes dominantes como relação com classes politicamente 

organizadas; em suma, esse Estado existe como Estado das classes dominantes, ao 

mesmo tempo que exclui do seu seio a "luta" de classes. A contradição principal 

desse Estado não consiste no fato de se "dizer" um Estado de todo o povo quando é 

um Estado de classe, mas, precisamente, no fato de se apresentar, nas suas próprias 

instituições, como um Estado "de classe" (das classes dominantes que contribui para 

organizar politicamente) de uma sociedade institucionalmente fixada como não-

dividida-em-classes; no fato de se apresentar como um Estado da classe burguesa, 

subentendendo que todo o "povo" faz parte dessa classe (POULANTZAS, 1977, 

p.182). 
 

De acordo com Marques (1997), outro aspecto observado na teoria de Poulantzas 

(1977) é o momento em que o Estado deixa de ser visto a partir de suas funções, e passa a ser 

definido sob a ótica de sua natureza. Neste sentido, o Estado seria uma arena capaz de 

condensar diversos atores e suas respectivas lutas. Porém, esta arena buscaria atender os 

interesses das classes hegemônicas a curto prazo, da classe burguesa a longo prazo e, em 

determinados momentos, defenderia posições divergentes com relação às frações de classe. 

Este jogo do Estado permite – nas suas próprias estruturas e dentro de determinados 

limites – certa garantia de interesses econômicos das classes dominadas. Esta representação 

de “interesse geral do povo” faz parte do jogo de dominação hegemônica das classes 

dominantes. Contudo, o caráter do Estado não se limita apenas a ideologia política, nem 

mesmo essa garantia de interesses econômicos de certas classes dominadas pode ser visto 
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como uma limitação do poder político das classes dominantes. Este aspecto apenas demonstra 

a irreversível característica de classe do Estado capitalista. Na verdade, essa garantia 

configura-se “como possibilidade” nos próprios limites impostos pelo Estado à luta com 

direção hegemônica de classe (POULANTZAS, 1977). 

Para Marques (1997), o argumento estabelecido por Poulantzas (1977) esbarra numa 

contradição, pois ao mesmo tempo em que é reforçado o papel do Estado como um campo de 

poder dividido em classes, tem-se o determinismo dos interesses da classe hegemônica, 

sendo, portanto, impossível às classes dominadas assumir seu controle ou das agências 

centrais para a direção de políticas. 

Outro autor que traz contribuições expressivas para o entendimento do neomarxismo é 

Miliband (1972), especialmente quanto ao papel da elite estatal na fixação das políticas e 

ações do Estado. Na visão do autor, há uma pluralidade de elites econômicas nas sociedades 

capitalistas e estas, por sua vez, apresentam interesses distintos, cuja competição traz efeitos 

consideráveis ao processo político. Essa “pluralidade de elites” não significa, porém, que não 

formem uma classe econômica dominante, assinalada por um dado grau de coesão que os 

interesses e os objetivos comuns suplantam em muito as distorções e diferenças específicas. 

Na perspectiva de Miliband (1972) não se trata, contudo, de saber se a classe 

dominante possui influência e poder político, pois este é um fato que não se pode negar. 

Trata-se, na verdade, de saber se esta classe constitui-se também numa classe estatal, se seu 

poder ou grau de influencia é maior do que qualquer outra classe, de tal modo que seu poder 

em áreas econômicas lhe assegure também os meios de decisão política. 

O fato do governo agir em nome do Estado e formalmente ser revestido de poder 

estatal não quer dizer que efetivamente “controle” aquele poder. O que deve ser levado em 

consideração, portanto, é até que ponto o governo realmente controla o Estado. Neste sentido, 

o governo, a administração, as forças militares e policiais, o judiciário, o governo subcentral e 

as assembleias legislativas são as instituições que conformam o Estado, cujos dirigentes de 

cada uma delas e suas interrelações constituem, por seu turno, a elite estatal. Nota-se, por esse 

ângulo, que “embora existam muitas pessoas que detém o poder fora do sistema estatal e cujo 

poder afeta este último em grande medida, elas não são realmente os depositários do poder 

estatal” (MILIBAND, 1972, p. 73). 

Esta última questão apresenta-se como fundamental para se analisar a relação entre as 

elites econômica e estatal. Deve-se levar em conta, primeiramente, o fato óbvio, porém 

decisivo, de que a classe economicamente dominante mantém uma relação muito próxima 

com a elite estatal, graças à ocupação da vida econômica cada vez maior pelo Estado e ao 
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posicionamento das elites econômicas dentro do sistema de valores e representações sobre a 

sociedade. Embora sejam entidades distintas, a noção de que os empresários não estão 

diretamente envolvidos na elite estatal é falsa. Isso ocorre porque os empresários fazem parte 

das classes médias e altas, das quais, predominantemente, originam-se os membros da elite 

estatal, embora a participação direta dos empresários em relação ao sistema estatal possa ser 

consideravelmente reduzida (MILIBAND, 1972). 

Observa-se, todavia, em toda ação do Estado, a posição excepcionalmente forte dos 

“homens de negócios” se comparada a outros grupos econômicos, em tal grau que chegam até 

a determinar a natureza da intervenção. Diante disso, “a ideia de que os homens de negócio 

estão afastados dos problemas políticos, de maneira direta e pessoal, exagera enormemente a 

sua relutância em buscar o poder político, ao mesmo tempo que subestima o fato de que tal 

busca foi muitas vezes bem sucedida” (MILIBAND, 1972, p.76). 

O último autor a ser abordado dentro da perspectiva neomarxista é o sociólogo alemão 

Claus Offe. Diferente dos dois autores apresentados anteriormente, Offe e Ronge (1984) 

apresentam uma visão alternativa que parte do pressuposto de que o Estado não está a serviço 

e nem é instrumento de uma classe contra a outra. Na verdade, sua estrutura e atividade 

buscam impor e garantir, de modo duradouro, as regras que institucionalizarão as relações de 

classes no seio de uma sociedade capitalista. Em outras palavras, “o Estado não defende os 

interesses particulares de uma classe, mas sim os interesses comuns de todos os membros de 

uma sociedade capitalista de classes” (OFFE; RONGE, 1984, p.123). 

Como se vê, nessa perspectiva, o objetivo do Estado capitalista não se resume a uma 

proteção especial de determinada classe, mas sim ao interesse geral em todas as classes, a 

partir da sua relação com a produção material. Nesse sentido, Offe e Ronge (1984) afirmam 

que a única estratégia geral de ação do Estado consiste em criar as condições necessárias para 

que cada cidadão seja incluído nas relações de troca. A estrutura do Estado só pode ser 

classificada como problemática quando não se dá a incorporação das unidades individuais de 

valor às relações de troca. Diante disso, a forma-mercadoria – propriedade de força de 

trabalho ou bem de capital – é o ponto de referência mais geral do Estado capitalista, pois a 

partir do seu entendimento
4
 que seremos capazes de analisar as estratégias individuais da 

política do Estado, assim como as contradições decorrentes de sua estrutura e funcionamento. 

                                                 
4
 Offe e Ronge (1984) exemplificam essa questão tomando como base a politica educacional do Estado. Para os 

autores, tal política não visa qualificar a força de trabalho necessária para certas indústrias ou outras formas de 

emprego. A perspectiva mais fecunda parece estar na interpretação desta política como uma estratégia em 

estabelecer o máximo de opções tanto para o capital quanto para a força do trabalho, no intuito de que os 

membros de ambas as classes possam ingressar nas relações de produção capitalistas. 
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A forma-mercadoria como ponto de equilíbrio do Estado capitalista é explicada por 

Offe e Ronge (1984) a partir de quatro determinações funcionais: a) privatização da produção: 

pelo fato do poder público estar impedido estruturalmente de organizar a produção material; 

b) dependência dos impostos: pois o Estado depende, indiretamente, da capacidade de 

acumulação privada, por meio dos artifícios do sistema tributário; c) acumulação como ponto 

de referência: interesse supremo do Estado em manter as condições do seu poder mediante a 

constituição de condições políticas que favoreçam o processo privado de acumulação. Nesta 

perspectiva, ao contrário do que se possa pensar, não são os agentes do processo de 

acumulação que estão interessados em instrumentalizar o poder estatal, na verdade, estes 

necessitam e se beneficiam dos interesses do capital; d) legitimação democrática: as eleições 

gerais serviriam, em suma, para encobrir dois aspectos: a dependência do poder estatal com 

relação aos recursos materiais oriundos do processo de acumulação e utilização destes 

recursos de acordo com as “preferências do público eleitor”, desde que essas sejam 

consonantes com os requisitos de uma acumulação continuada. 

Observa-se, portanto, que a visão apresentada por Offe e Ronge (1984) aponta para 

um Estado capitalista que objetiva:  

 

[...] criar e preservar as condições sob as quais possa perpetuar-se o processo de 

troca através do qual todos os valores da sociedade capitalista são reproduzidos. O 

fato de que certos grupos capitalistas (ou categorias da força de trabalho) sejam mais 

favorecidos que outros, não é o objetivo, mas o subproduto necessário de uma 

política que está voltada, de forma abstrata, para a conservação e a universalização 

da forma-mercadoria (OFFE; RONGE, 1984, p.129). 

  

As três perspectivas apresentadas nesta seção apontam paras as diferentes concepções, 

relacionamentos e influências entre os capitalistas e o poder estatal. Na visão de Grisa 

(2010b), o ponto convergente entre estes atores encontra-se na relevância dada aos capitalistas 

como peças centrais na definição ou beneficiários diretos pelas ações do Estado. Esta visão 

neomarxista, de um modo geral, parece estar coerente a estruturação das políticas agrícolas 

brasileiras, especialmente o Plano Agrícola e Pecuário 2017/2018 e o Plano Safra 2017/2020. 

Enquanto o primeiro engloba as ações do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) voltadas ao agronegócio, o segundo é uma promoção da Secretaria 

Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (Sead) para os agricultores 

familiares. Contudo, a discrepância aparece quando voltamos nosso foco para o aporte 

financeiro de cada um desses planos, pois o agronegócio receberá um volume de crédito de 

R$190,25 bilhões e a agricultura familiar de R$30 bilhões, o que representa apenas 17% do 

crédito ofertado ao primeiro segmento. 
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Embora receba esse pequeno aporte financeiro, a importância da agricultura familiar 

no cenário rural e agropecuário é indiscutível. Os dados comparativos apresentados por 

Guanziroli, Buainain e Di Sabbato (2012) demonstram o crescimento do número de 

agricultores familiares entre o decênio dos Censos Agropecuários de 1996 e 2006, passando 

de 4.139.000 para 4.551.855. O trabalho de França, Del Grossi e Marques (2009) também 

comprova essa predominância numérica dos estabelecimentos baseados na agricultura 

familiar, ao apontarem que, em 2006, dos 5.175.489 estabelecimentos agropecuários do 

Brasil, 4.367.902
5
 pertenciam ao segmento familiar, o que representa 84% do total de 

estabelecimentos, embora ocupassem uma área pouco maior que 80,3 milhões de hectares 

(24,3% da área total dos estabelecimentos rurais brasileiros). Schneider e Cassol (2013) 

chamam a atenção para a contribuição da agricultura familiar à produção agropecuária, pois 

apesar de ocupar uma área menor e trabalhar com menos recursos, este setor é responsável 

por 38% do valor da produção e 34% do total das receitas do agro brasileiro.  

Diante destes dados, parece clara a importância da agricultura familiar brasileira tanto 

do ponto de vista econômico quanto social. Essa expressão, todavia, não é o suficiente para 

que os recursos que lhe são dirigidos sejam representativos quando comparados aos valores 

recebidos pelo agronegócio. É exatamente neste ponto que a perspectiva neomarxista 

demonstra sua coerência, a partir do momento que os interesses da “elite agro” seguem 

favorecidos pela ação pública. Por outro lado, Grisa (2010b) afirma que um dos limites desta 

abordagem está na pressuposição de que haveria uma orientação unívoca dos capitalistas 

como sendo os únicos atores que interferem na elaboração e execução das políticas públicas. 

Do mesmo modo, Marques (2007) diz que, ao colocar o capital como único ator a ser 

considerado, o marxismo (nessa perspectiva estruturalista, cabe acrescentar) interpreta os 

resultados da luta política já dados, quando, na verdade, outros atores da sociedade também 

apresentam certo grau de influência e relevância capaz alterar estes resultados. 

 

3.2.3 Neoinstitucionalismo 

 

Antes de iniciar a abordagem do neoinstitucionalismo (foco dessa seção), julga-se 

necessário fazer uma breve apresentação sobre a teoria institucionalista. O enfoque 

                                                 
5
 Vale a pena citar o trabalho de Kageyama, Bergamasco e Oliveira (2013) que propõe uma tipologia menos 

restrita do que a utilizada no Censo Agropecuário de 2006, baseada na composição da mão de obra utilizada, 

medida a partir do número de pessoas e do tempo de trabalho no ano. Dessa forma, os estabelecimentos 

agropecuários foram agrupados em quatro categorias: assentado, exclusivamente familiar, familiar com contrato, 

não familiar. A partir desta tipologia foi possível estabelecer a importância relativa dos assentamentos e da 

agricultura familiar na posse da terra, na produção e na ocupação da mão de obra.  
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institucionalista é apresentado por Fonseca (2003) como uma tentativa de contestar o modelo 

racionalista, a partir da análise dos elementos de redes relacionais e de sistemas culturais que 

conformam e sustentam a estrutura e a ação das organizações. Para DiMaggio e Powell 

(1991), os institucionalismo propõe-se a tentar explicar os mecanismos pelos quais as ações 

sociais, políticas e econômicas ocorrem e como as escolhas sociais são modeladas, mediadas e 

canalizadas por determinados arranjos. 

Um dos conceitos centrais que emergem ao se discutir o institucionalismo é o da 

instituição. Essas instituições aparecem algumas vezes como as regras do jogo, outras como 

organizações, ou como hábitos e normas que interferem irreversivelmente na vida econômica. 

Isto permite reconhecer que a diferenciação do conceito de instituições advém das diversas 

intepretações teóricas e analíticas tanto do ponto vista macroeconômico, quanto, 

principalmente, microeconômico. É necessário, portanto, inserir o conceito de instituição em 

seu respectivo contexto teórico. Contudo, qualquer abordagem que se pretenda 

institucionalista deve incluir o conceito de path dependency, reconhecer o caráter diferenciado 

do processo de desenvolvimento econômico e pressupor que o ambiente econômico envolve 

disputas, antagonismos, conflitos e incertezas (CONCEIÇÃO, 2001, 2002). 

A distinção entre o institucionalismo e o neoinstitucionalismo está associada ao 

conceito de ambiente, pois enquanto o primeiro utiliza abordagens em ambientes que 

englobam pequenas comunidades, onde as questões de influência, coalizões e valores 

concorrentes são centrais, o segundo elege ambientes mais amplos, de modo a abranger 

populações de organizações (como setores industriais, profissões e entidades 

governamentais), com ênfase na legitimidade e na centralidade da classificação, rotinas e 

esquemas (DIMAGGIO; POWELL, 1991; GREENWOOD; HININGS, 1996). 

De acordo com Marques (2007), a abordagem neoinstitucionalista leva em 

consideração, primeiramente, a influência das instituições políticas e do próprio Estado, pois 

se a classe capitalista demanda uma política específica, esta dependerá, por seu turno, dos 

funcionários do Estado para poderem implementá-la. Estes, de acordo com a situação, podem 

agir de duas formas: ir contra os interesses do capital e atuar por conta própria, mesmo que 

constrangidos pela atmosfera impositiva que o cercam; ou ser a favor das políticas benéficas 

ao capital e tentar executá-la, tarefa que se mostra às vezes bastante árdua. Outra tarefa difícil 

de ser executada é a extinção ou substituição de instituições ou funcionários classificados, 

segundo os interesses do capital, como “inadequados”, pois a inércia advinda da consolidação 

das agências estatais em estruturas burocráticas modernas tende a tornar tal ação morosa e 

dispendiosa. 



59 

 

 

Esta visão coloca as elites estatais não como simples “espectadores das ações e 

deslocamentos dos capitais, mas agentes capazes de influenciá-las e induzi-las, ou punir 

seletivamente frações ou capitalista individuais” (MARQUES, 2001, p. 90). Por isso que os 

órgãos e políticas estatais, dentro desta perspectiva, podem impor, em alguns momentos, 

sanções de ordem cambial, fiscal e setorial aos capitalistas e suas empresas. 

O neoinstitucionalismo enfatiza, portanto, o papel decisivo das instituições e/ou regras 

para a decisão e formulação de politicas públicas (SOUZA, 2006). Em busca de alargar esta 

visão, Frey (2000) ressalta o papel decisivo que as regras gerais e os entendimentos 

fundamentais têm dentro de uma sociedade e a suas respectivas influências sobre as 

interpretações e o próprio agir das pessoas. Neste sentido, March e Olsen (1996) apontam que 

a perspectiva institucional está centrada por um conjunto de significados e práticas 

compartilhadas que são tomadas por um longo tempo. 

Por este prisma, a visão das instituições dentro do neoinstitucionalismo não pode se 

restringir àquelas reconhecidas publicamente como estatais, mas incluir também a visão do 

ator político como flexível, variada, maleável, dependente da cultura e socialmente 

construída. Estes atores atuam e organizam-se de acordo com regras e práticas socialmente 

construídas, publicamente conhecidas, antecipadas e aceitas. E é dentro destes significados e 

práticas compartilhadas que as ações dos indivíduos e das coletividades ocorrem (MARCH; 

OLSEN, 1996). 

Além disso, Marques (2007) parte de dois pressupostos para explicar o 

neoinstitucionalismo: por um lado, expõe a importância de se observar as estruturas 

institucionais como não estáticas, em que certas ações de veto podem atender os interesses de 

um ator, mas em outro momento servir como um limite à concretização de seus interesses; por 

outro, esboça a imprevisibilidade dos resultados da luta política, a partir do momento em que 

as classes são definidas por frações, as quais são suscetíveis à transformarem-se em atores 

políticos, de acordo com ações coletivas baseadas em suas identidades, interesses e estratégias 

particulares. Ao levar em consideração que as partes não representam a racionalidade do todo, 

os atores estatais podem assumir determinados posicionamentos e se aproximar de 

determinadas frações de classe que, embora ocupem posição decisiva de poder, apoiem ações 

que vão contra os interesses do capital como um todo. 

Frey (2000) reforça este argumento, ao defender que os atores políticos e sociais agem 

não apenas segundo os seus interesses pessoais. Ao assumir diversas identidades – ora como 

cidadão, político ou servidor público, ora enquanto advogado, médico, sindicalista, chefe de 

família –, regras, deveres, direitos e papéis institucionalizados, o ator tem seu comportamento 
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influenciado dentro dos processos de decisão política e na sua busca por estratégias 

apropriadas. 

A diferença entre o neoinstitucionalismo e o institucionalismo tradicional, segundo 

Frey (2000), citando Beyme (1992), está no fato da inexistência de uma explicação centrada 

única e exclusivamente por meio das instituições. Admite-se, neste caso, a existência de 

situações em que os processos políticos ainda não estão plenamente consolidados, o que 

dificulta a explicação dos acontecimentos unicamente pelo fator institucional. Caso isto 

ocorra, os resultados, apenas de forma restrita, podem ser explicados por meio das condições 

institucionais. 

De acordo com Hall e Taylor (2003), a abordagem do neoinstitucionalismo não pode 

ser vista como uma corrente de pensamento unificada. Ao invés disso, destacam-se ao menos 

três escolas de pensamentos diferentes que apareceram a partir de 1980: neoinstitucionalismo 

histórico, neoinstitucionalismo da escolha racional e neoinstitucionalismo sociológico. Os 

autores fazem menção a uma quarta escola (neoinstitucionalismo na economia), porém, 

devido a sua proximidade com o neoinstitucionalismo da escolha racional, aqui será tratada 

em conjunto com este. 

O neoinstitucionalismo histórico, primeira escola a ser apresentada, desenvolveu-se a 

partir dos questionamentos e aperfeiçoamentos das teorias dos conflitos entre grupos e do 

movimento estrutural-funcionalista que dominavam a ciência política entre os anos de 1960 e 

1970. A vida política vista pela perspectiva da disputa entre grupos rivais pelos recursos 

escassos, presente na teoria dos conflitos entre os grupos, influenciou os neoinstitucionalistas 

históricos, porém estes procuravam ir mais além, no sentido de encontrar melhores 

explicações para distribuição desigual do poder e dos recursos. Encontraram esta explicação 

numa tradição mais antiga da ciência política, a qual confere grande importância às 

instituições políticas oficiais. Esta concepção, contudo, requer uma visão mais ampla sobre o 

conceito destas instituições e a forma como suas respectivas representatividades se 

manifestam. Dessa forma, a explicação parece estar no conflito entre a organização 

institucional da comunidade política e as estruturas econômicas capazes de engendrar o 

atendimento de determinados interesses em detrimento de outros (HALL; TAYLOR, 2003; 

PETTAN, 2010). 

A influência do enfoque estrutural-funcionalista – pautado na influência mútua entre 

as partes, na qual a comunidade política é vista como um sistema global composto por partes 

que interagem – também está presente na escola neoinstitucionalista histórica. Esta, todavia, 

discorda que as particularidades sociológicas, psicológicas ou culturais dos indivíduos são 
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capazes de causar mudanças nas instituições e responder por boa parte do funcionamento do 

sistema. De maneira oposta, afirmam que a organização institucional da comunidade política 

é o principal fator responsável pela estruturação do comportamento coletivo (PETTAN, 2010; 

HALL; TAYLOR, 2003). 

O neoinstitucionalismo também buscou inspiração na teoria neomarxista, porém o 

Estado não é mais visto como um agente neutro deliberando entre interesses concorrentes, 

mas sim como um conjunto de instituições capaz de estruturar a natureza e os resultados dos 

conflitos entre os grupos. As instituições, neste caso, são vistas como procedimentos, 

protocolos, normas e convenções oficiais emitidos por organizações oficiais e desdobram-se 

desde regras de uma ordem constitucional ou procedimentos habituais de funcionamento de 

uma organização até convenções que governam o comportamento dos sindicatos ou as 

relações entre bancos e empresas (HALL; TAYLOR, 2003). 

Hall e Taylor (2003) apontam ainda para quatro propriedades comuns aos teóricos 

neoinstitucionalistas: 

a) a relação entre as instituições e o comportamento individual é concebida de modo mais 

amplo. Ao tomar como verdadeira a concepção de que é por intermédio das ações dos 

indivíduos que as instituições exercem influência sobre as situações políticas, vislumbram-se 

dois tipos de perspectivas: a do cálculo racional e a cultural. Um autor da primeira perspectiva 

dará ênfase aos aspectos do comportamento humano, tidos como instrumentais e orientados 

no sentido de um cálculo estratégico, isto é, movem-se na busca de maximizar seus 

rendimentos. As instituições, graças ao papel estratégico inerente a esta perspectiva, 

constituem mecanismos que permitem aos atores preverem, de modo mais ou menos claro, o 

comportamento dos outros atores. E estas instituições se mantêm graças a sua robustez, obtida 

a partir da resolução de dilemas relativos à ação coletiva e da possibilidade cada vez maior 

dos ganhos resultantes das trocas. Os autores da segunda perspectiva, por sua vez, embora 

reconheçam que o comportamento individual seja racional e orientado para fins, deixam claro 

o fato de que esta não é uma situação irreversível e que os indivíduos frequentemente 

recorrem à sua própria visão de mundo, balizando-se por protocolos estabelecidos ou modelos 

de comportamentos já conhecidos para atingir seus objetivos. A perspectiva cultural trata as 

instituições como provedoras de modelos morais e cognitivos que permitem a interpretação, a 

ação e afetam não apenas o campo estratégico, mas também as identidades, as representações 

e as preferências dos indivíduos. Estas instituições resistem porque são componentes 

elementares da ação coletiva e, enquanto permanecerem tão usuais, escapam a todo 

questionamento direto e dificilmente podem ser transformadas pela simples ação individual; 
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b) consiste na ênfase que é dada ao poder, especialmente às relações de poder assimétricas. A 

atenção está voltada, sobretudo, ao modo como as instituições distribuem o poder de maneira 

desigual entre os grupos sociais, postulando sempre que há um acesso desproporcional ao 

processo de decisão, de modo que certos grupos sociais revelam-se perdedores, enquanto 

outros são ganhadores; 

c) há um vínculo estreito com a concepção do desenvolvimento histórico, defendendo-se uma 

casualidade social dependente da trajetória percorrida. Esta perspectiva denota uma antítese 

ao tradicional postulado de que as mesmas forças produzirão em todos os locais os mesmos 

resultados e uma aproximação da concepção segundo a qual essas forças sofrem influência e 

modificam-se pelas propriedades de cada contexto local, as quais apresentam vínculos com o 

passado. As instituições, neste caso, aparecem como uma das mais importantes dessas 

propriedades, consideradas integrantes relativamente permanentes da paisagem da história; 

d) apesar das instituições terem uma influência notável, não são tratadas como único fator 

decisivo na vida política. As instituições estão situadas numa cadeia causal que deixa espaço 

para outros fatores como o desenvolvimento socioeconômico e a propagação de ideias. 

Diante disso, nota-se que, para os neoinstitucionalistas históricos, as instituições são 

independentes, formadas historicamente e estão envoltas por um mundo mais complexo que o 

universo de preferências e de instituições postulado, por exemplo, pela escola da escolha 

racional, como se verá adiante. A abordagem histórica, embora não se preocupe com a 

formação das instituições, possibilita o estudo dos impactos, das consequências e dos 

movimentos desde que dentro de um contexto institucional. Isto talvez explique, por um lado, 

o seu representativo uso nos estudos das políticas públicas, mas por outro, tem-se a virtude 

dos seus preceitos em visualizar a ação social como condicionada pela influência das 

instituições e não somente pela junção de preferência dos atores, demonstrando ser uma 

alternativa à compreensão das ações dos indivíduos e suas manifestações coletivas (HALL; 

TAYLOR, 2003; PETTAN, 2010). 

 Além disso, o neoinstitucionalismo histórico supera alguns limites observados no 

neomarxismo já que este, segundo Marques (1997), tendeu a se concentrar em estudos 

teóricos bastante abstratos, desconhecendo a riqueza dos processos de formação de cada 

sociedade e cada Estado em particular. A escola histórica, por sua vez, busca incorporar as 

propriedades de cada contexto local e enfatiza “o modo como „as capacidades do Estado‟ e as 

„políticas herdadas‟ existentes estruturam as decisões ulteriores” (HALL; TAYLOR, 2003, p. 

200-201). Todavia, Palier e Surel (2005) fazem um alerta sobre a suposta rigidez da 

“dependência do caminho”, pois a insistência nas continuidades pode levar os analistas a 
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dificuldades em retomar os processos de aprendizagem, modificar suas expectativas e poder 

prever os novos comportamentos adaptados. 

Como exemplo da aplicabilidade da abordagem neoinstitucionalista histórica, Grisa 

(2010b) chama atenção para o período da modernização da agricultura brasileira na qual não é 

difícil perceber as relações assimétricas existentes, especialmente o acesso privilegiado de 

alguns grupos sociais em relação às políticas públicas.  Isso pode ser observado, segundo 

Martine (1991), na lógica das vantagens inerentes à produção de maior escala. A expansão da 

soja mecanizada (beneficiada pelo pacote da Revolução Verde), particularmente entre 1970 e 

1975, e os fortes subsídios à cana de açúcar (beneficiada pelo Proalcool- Programa Nacional 

do Álcool), distorcem a avaliação das vantagens de escala para o conjunto da agricultura. Por 

isso que, aceitar a existência de vantagens de escala na produção moderna industrializada não 

consente, de forma alguma, que todas as propriedades devem ser “grandes” ou que o pequeno 

está fadado ao desaparecimento no curto ou médio prazo. Até porque já não se trata mais de 

eficácia, escala e produtividade, mas sim de uma estratégia do capital beneficiado por um 

Estado complacente e que favorece majoritariamente os grupos sociais com maior tradição 

mercantil. 

A outra escola do neoinstitucionalismo a ser apresentada nesta seção é a da escolha 

racional. Segundo Hall e Taylor (2003), a abordagem racional utiliza-se dos recursos oriundos 

da nova economia da organização, que enfatiza a importância dos direitos de propriedade, das 

rendas e dos custos de transação para o desenvolvimento e o funcionamento das instituições. 

Neste âmbito, Pettan (2010) revela a importância desta abordagem para o entendimento de 

como algumas ações são determinantes nos atores, principalmente se levarmos em 

consideração o fato dos teóricos da escola racional basearem-se nos estudos de 

comportamentos, como àqueles voltados à teoria da ação, em que as instituições podem 

exercer (e o fazem sempre que julgarem necessário) controle sobre a atividade e a obediência 

de seus agentes. 

Diante disso, a perspectiva racional demonstra como as instituições são fundamentais 

para a definição das estratégias dos atores. Para esta perspectiva, o comportamento 

autointeressado é alterado, pois as instituições representam constrangimentos à escolha 

estratégica (MARQUES, 1997). Flexor e Leite (2007) afirmam que o núcleo do modelo da 

escolha racional supõe a existência de um agente central (Estado/Governo), descrito como 

racional e benevolente, capaz de reunir todas as informações necessárias e com o direito de 

implantar as políticas que avalie como pertinentes. 
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Hall e Taylor (2003) apresentam quatro propriedades do neoinstitucionalismo da 

escolha racional que auxiliará seu entendimento, além de englobar a visão presente na maioria 

das análises desta abordagem: a) baseia-se em pressupostos comportamentais, por meio dos 

quais os indivíduos compartilham um conjunto determinado de preferências e gostos e tendem 

a se comportar de modo utilitário na busca de satisfazer suas preferências, utilizando um 

número expressivo de cálculos; b) consideram a vida política como uma série de dilemas de 

ação coletiva, os quais podem ser definidos como conjunturas em que os indivíduos agem em 

busca da satisfação das suas próprias preferências ao mesmo tempo em que estas podem ser 

negativas no plano coletivo. Porém, isto só ocorre na ausência de arranjos institucionais 

responsáveis por impedir estes comportamentos; c) parte do pressuposto que, primeiro, o 

comportamento de um ator advém de um cálculo estratégico e não de experiências pessoais e, 

segundo, este cálculo é diretamente influenciado pelas expectativas do comportamento de 

outros atores. Neste ponto entra em cena o papel da interação estratégica na determinação das 

situações políticas, pois as instituições irão estruturar essa interação ao oferecerem 

informações ou mecanismos de adoção que reduzem a incerteza no que tange ao 

comportamento dos outros e, concomitantemente, incentivaria os indivíduos a se dirigirem a 

certos cálculos ou ações precisas. Trata-se, em suma, de um enfoque extremamente racional 

para explicar a influência das instituições sobre a ação individual; d) a origem das instituições 

é explicada a partir da noção de acordo voluntário entre os atores interessados. Esse acordo 

está associado ao fato de oferecer mais benefícios (redução dos custos de transação, produção 

e influência) aos atores interessados do que outras formas institucionais. 

Alston et al. (2006) exemplifica a escola racional a partir do contexto brasileiro. Para 

os autores, o ponto central das políticas públicas está na interação entre o Presidente da 

República, o Legislativo, os partidos, o Judiciário, as regras eleitorais, os governadores, a 

Constituição, o Ministério Público, as Agências Reguladoras, a burocracia e demais atores, 

sendo que cada um age segundo seus interesses. Dentro desta perspectiva, as regras eleitorais 

tendem a incentivar os políticos a se comportarem de forma individual, ao passo que as regras 

internas do Congresso e a centralização do poder político na figura do Presidente tornam o 

comportamento do legislador muito dependente da lealdade ao partido e das preferências 

presidenciais. Por isso que, mesmo com a existência de incentivos para ações 

comportamentais opostas, o equilíbrio parece depender da capacidade do Presidente e dos 

líderes de partido em oferecer benefícios de ordem política e econômica aos legisladores, de 

modo que estes possam garantir sua sobrevivência política e um melhor retorno eleitoral. 
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Simultaneamente, os outros atores são responsáveis por constranger e checar as ações dos 

demais no intuito de proporcionar a estabilidade política. 

A busca desse equilíbrio faz com que as políticas públicas apresentem uma relação de 

preferência hierárquica, em que num nível superior se encontram as políticas fiscal e 

monetária que visam fortalecer a estabilidade macroeconômica, na esfera intermediária estão 

as fixas ou vinculadas (como educação e saúde) que possuem recursos difíceis de serem 

alterados por estarem previstas na Constituição e, por último, as residuais (como as agrícolas, 

ambientais e agrárias) que dependem da viabilidade orçamentária e do “jogo” legislativo, em 

virtude do seu caráter “mais ideológico” (ALSTON et al., 2006). 

Embora reconheça que o neoinstitucionalismo da escolha racional oferece um 

panorama interessante dos jogos políticos, dos conflitos de interesses e do papel das regras 

formais ou informais que interferem na estruturação das políticas públicas, Flexor e Leite 

(2007) criticam a pouca atenção dada aos mecanismos burocráticos, à inércia das instituições 

(devido ao seu caráter demasiado funcionalista) e os seus efeitos diretos sobre a evolução das 

políticas públicas. Os autores enfatizam, ainda, o pouco caso dado às crenças, valores, 

expectativas e à trajetória social e individual dos atores envolvidos nas tramas políticas. 

Hall e Taylor (2003) endossam a crítica da escola da escolha racional ao 

demonstrarem que, embora a explicação sobre a origem das instituições esteja alicerçada aos 

efeitos da sua existência, não se deve confundir a explicação da permanência com a origem 

das instituições. Além disso, o postulado sobre o processo de criação de uma instituição ser 

intencional e que os atores possuem amplo domínio e percepção dos seus efeitos é demasiado 

simplista, pois existe um conjunto de motivações de abrangência muito mais complexa que 

influenciam diretamente esses indivíduos. Da mesma maneira, o processo de criação das 

instituições visto como um acordo voluntário entre atores relativamente independentes e 

iguais subestima o fato de que a assimetria das relações de poder aufere mais influência a 

certos autores do que outros. Por fim, a teoria do equilíbrio – é mais vantajoso aos atores 

aderir aos comportamentos/instituições do que evitá-los ou modificá-los – mostra-se frágil em 

explicar e entender o porque das mudanças institucionais. 

O neoinstitucionalismo sociológico, última vertente a ser debatida nesta seção, 

desenvolveu-se na Sociologia e é visto como um subcampo da teoria organizacional. É um 

movimento que reporta ao fim dos anos 1970 e comporta-se como uma proposta que contesta 

tanto a esfera do mundo social e quanto às esferas influenciadas pela prática associada à 

cultura (HALL; TAYLOR, 2003; PETTAN, 2010). 
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De acordo com Hall e Taylor (2003), dentro dessa ótica, os sociólogos 

institucionalistas buscam explicar o porquê das organizações adotarem determinadas formas, 

procedimentos ou símbolos institucionais, com ênfase à difusão dessas práticas. Citam três 

características responsáveis pela originalidade do neoinstitucionalismo sociológico. A 

primeira delas aponta para a definição das instituições que, nesta perspectiva, são vistas de 

maneira muito mais ampla, ao incluírem não só as regras, procedimentos ou normas, mas 

também o sistema de símbolos, os esquemas cognitivos e os modelos morais que guiam a 

ação humana. Diante disso, vislumbram-se dois aspectos: um rompimento da dicotomia 

conceitual de amparar as instituições e a cultura em lados opostos, levando-as à interrelação; e 

a redefinição da cultura como sinônimo de instituições, considerando-a com uma rede de 

hábitos, de símbolos e de cenários responsáveis pelos modelos de comportamentos. 

A segunda característica diz respeito às relações entre as instituições e a ação 

individual, mediante um enfoque culturalista. Seus teóricos concentram-se na dimensão 

cognitiva do impacto das instituições, o que quer dizer, em outras palavras, que o foco está 

voltado à maneira como as instituições influenciam o comportamento ao proverem esquemas, 

categorias e modelos cognitivos que orientam à ação dos atores e que, na falta deles, tornar-

se-ia impossível interpretar o mundo e o entendimento da ação de outros atores. Neste caso, 

nota-se a mão do construtivismo social sobre o neoinstitucionalismo sociológico, pois a 

influência das instituições não se restringe aos cálculos estratégicos dos indivíduos, como 

diria um teórico da vertente da escolha racional, mas também às suas preferências mais 

fundamentais. Isso nos leva a constatar a natureza altamente interativa das relações entre as 

instituições e a ação individual. O que não sugere, contudo, que esta abordagem considere os 

indivíduos como não dotados de intenção. Na verdade, o fio condutor parece estar mais 

próximo à perspectiva de que “aquilo que um indivíduo tende a considerar como uma „ação 

racional‟ é ele próprio um objeto socialmente construído” (HALL; TAYLOR, 2003, p. 211).  

A última característica joga o foco para a maneira distinta pela qual os teóricos do 

neoinstitucionalismo sociológico tratam de explicar o surgimento e a modificação das práticas 

institucionais. Para estes, esta questão repousa sobre a autoridade cultural obtida pelas 

instituições por razões mais próximas à legitimidade social conferida às organizações e 

adeptos do que ao aumento da sua eficiência, argumento semelhante ao institucionalismo da 

escolha racional. Dito de outra forma, as formas e práticas institucionais particulares adotadas 

pelas organizações advêm de uma legitimidade e de um reconhecimento obtidos num 

ambiente cultural mais amplo. 
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Grisa (2010b) afirma que o neoinstitucionalismo sociológico, dentro da perspectiva da 

análise de políticas públicas, permite uma noção mais ampla das instituições, assim como 

notar a influência de determinados aspectos da cultura no processo de formação e execução 

das políticas. A questão levantada pela autora nos remete à discussão feita por Favareto 

(2010) que aborda as dificuldades dos espaços participativos, voltados para a gestão das 

políticas de desenvolvimento territorial rural, especialmente o fato dos Conselhos Municipais 

de Desenvolvimento Rural (CMDR) ficarem quase que exclusivamente circunscritos à alçada 

das prefeituras municipais, às quais, na maioria dos casos, tendem a ser bastante limitadas em 

sua capacidade administrativa e de descentralização de poder à sociedade. Neste caso, as 

novas instituições geradas para privilegiar a gestão social da política podem ser utilizadas para 

a manutenção de propósitos históricos e culturais que divergem dos princípios que regem sua 

criação. Favareto (2010), porém, considera não haver dúvidas sobre a maior democratização 

política proveniente da criação dos espaços participativos de gestão social e que o limite da 

“prefeiturização” se não foi eliminado, ao menos minimizou-se.  

A problemática central do neoinstitucionalismo sociológico consiste, segundo Hall e 

Taylor (2003), no fato de parecer estranhamente etéreo. Afirmam que a importância 

substancial dada aos processos macrossociológicos deixam, em não raras ocasiões, os atores 

em uma situação desvanecida. Por isso, a abordagem sociológica deve ir além do enfoque 

interpretativo inerente aos esquemas, cenários e símbolos e passar a considerar os conflitos de 

poder, pautado pelo enfretamento dos interesses divergentes nos processos de criação e 

reforma institucional. 

 

3.2.4 Cognitiva 

 

A abordagem cognitiva ganhou importância entre os anos de 1980 e 1990 a partir da 

análise sobre o papel do conhecimento, das ideias e das representações sociais nas políticas 

públicas. Dentro desta perspectiva, as políticas públicas são avaliadas como resultado das 

crenças comuns de um conjunto de atores, sejam públicos ou privados, as quais influenciam 

diretamente o modo como estes atores visualizam os problemas públicos e arquitetam as 

respostas para os mesmos. A abordagem cognitiva, embora não seja unificada e homogênea, 

abrange diferentes concepções sobre a função das ideias nas políticas públicas, sendo as 

principais fontes de análise as noções sobre referencial, fóruns e arenas, coalizões de 

interesses, paradigmas, narrativas e discursos (GRISA, 2012, 2010b). Este trabalho, devido 

aos seus objetivos, dará ênfase apenas as duas primeiras noções, já que estas, como será visto, 
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comportam uma perspectiva que se ajusta melhor à análise da relação entre ideias e políticas 

públicas. 

A abordagem cognitiva é originária da escola francesa e foi desenvolvida por Pierre 

Muller e Bruno Jobert. Segundo Nascimento (2009), estes autores foram os responsáveis por 

ampliar a visão sociológica das políticas públicas e levar em consideração, além do contexto 

histórico, político e social, a análise do conhecimento, das ideias, das representações e das 

crenças sociais. O referido autor ainda faz alusão ao fato desta abordagem rejeitar a visão do 

Estado no sentido puramente racional, o qual não leva em consideração a complexidade de 

outras dinâmicas e forças que presentes na sociedade, na própria diversidade institucional do 

Estado e na evolução histórica de ambos.  

Não obstante a isso, Muller (2005) assinala que a análise cognitiva busca construir 

uma teoria da mudança à medida que tenta explicitar os mecanismos concretos pelos quais 

confluem as características estruturais que restringem os atores e a liberdade que desfrutam 

nas suas inter-relações com outros atores tanto na formulação, quanto na implementação de 

políticas públicas. 

Neste sentido, Barbosa, Tinoco e Araújo (2010) destacam a compreensão das políticas 

públicas, dentro da abordagem cognitiva, como matrizes cognitivas e normativas que se 

constituem em sistemas de interpretação da realidade. Percebe-se, portanto, que a busca pela 

conexão entre as políticas públicas e o universo simbólico e cultural apresenta raízes mais 

próximas ao sistema de significação, o qual, por sua vez, é próprio de cada realidade. 

Se as diferentes correntes do neoinstitucionalismo observam a ação pública pelo viés 

das instituições, guardadas as devidas proporções de cada uma delas, a abordagem cognitiva 

advoga sobre a possibilidade de se identificar certos sentidos no fluxo contínuo de decisões e 

de procedimentos tomados pelo Estado, de modo a delimitar uma política pública. Esta pode, 

então, ser caracterizada pelas representações e conceitos capazes de dar sentido a esse fluxo 

contínuo de decisões e procedimentos, de modo a formar o conceito de referencial 

(NASCIMENTO, 2009). Muller e Surel (2002) demonstram como a ideia de política pública 

vem dar sentido ao conceito de referencial: 

 

[...] uma política pública opera como um amplo processo de interpretação do mundo, 

ao longo do qual, pouco a pouco, uma visão do mundo vai impor-se, vai ser aceita e 

depois reconhecida como “verdadeira” pela maioria dos atores do setor, porque ela 

permite aos atores compreender as transformações de seu contexto, oferecendo-lhes 

um conjunto de relações e interpretações causais que lhes permitem decodificar, 

decifrar os acontecimentos com os quais eles são confrontados (MULLER; SUREL, 

2002, p.50). 

 



69 

 

 

Diante disso, observa-se que o processo construtivo de uma política pública se 

assemelha a uma representação ou uma imagem da realidade sobre a qual se quer intervir. É a 

partir desta imagem cognitiva que se constroem as bases necessárias aos atores organizarem 

sua percepção do sistema, confrontarem suas soluções e definirem suas propostas de ação. 

Isto nos leva ao conceito de referencial de política pública que, em outras palavras, diz 

respeito ao conjunto de normas ou imagens de referência em função das quais se definem os 

critérios de intervenção do Estado e os objetivos da politica publica considerada (MULLER, 

2002). 

O referencial de uma política pública constitui-se, portanto, num conjunto de regras 

que dão sentido à mesma, ao definir os critérios de seleção e os modos de designação dos 

objetivos. Há, então, um duplo mecanismo na construção de um referencial: por um lado, uma 

operação de decodificação do real com vistas a diminuir o caráter opaco do mundo, limitando 

assim sua complexidade; e por outro, uma operação de recodificação do real a partir da 

definição de modos operacionais capazes de definir um programa de ação pública (MULLER, 

2002). 

Ao considerar o referencial de uma política pública como a representação do papel de 

um setor em uma determinada sociedade e em uma determinada época, Muller (2002) o 

decompõe em dois elementos: referencial global e referencial setorial. O referencial global 

conforma-se num conjunto de valores fundamentais constituintes das crenças básicas de uma 

sociedade, bem como por um conjunto de normas que permitem escolher entre várias 

condutas. Pode ser definido, ainda, como uma imagem social de toda a sociedade, ou seja, 

uma representação global ao redor da qual as diversas representações setoriais serão 

ordenadas e classificadas (JOBERT; MULLER, 1987). 

Em outras palavras, o referencial global pode ser conceituado como a representação 

que uma sociedade faz da sua própria relação com o mundo em um dado momento. Ou, ainda, 

constituir um espaço de significados que vai além dos limites de um setor, de um domínio ou 

de uma política (MULLER, 2005). Longe de ser uma representação perfeitamente coerente do 

mundo, este conceito parece estar mais próximo de uma representação geral, em torno da qual 

se organizam os conflitos e confrontos sociais. A característica fundamental do quadro de 

referência global é contraditória, porque a reprodução social apresenta-se, em si mesma, como 

um fenômeno contraditório. O conjunto dos valores e normas do referencial global acede um 

sistema hierarquizado, o que sugere que, dependendo da época, algumas normas se 

sobressairão sobre outras (JOBERT; MULLER, 1987; MULLER, 2005). 
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O referencial setorial se refere à delimitação das fronteiras de um setor, de uma 

disciplina, de uma profissão, porém esta delimitação é algo em permanente conflito. Do 

mesmo modo como acontece no referencial global, o referencial setorial é uma construção 

social cuja coerência está longe de ser perfeita. Por isso que não pode ser considerado 

racional; corresponde, antes de tudo, à percepção dos grupos que dominam o setor, como 

empresários, médicos e grandes empregadores, os quais construirão uma representação da 

agricultura, saúde, educação e indústria que esteja de acordo com seus interesses econômicos. 

Não pode, também, ser interpretado como completamente arbitrário, já que leva em conta, ao 

menos em parte, os grupos que compõe o setor. Por isso, o problema não está na exclusão e 

sim na organização da liderança de uma categoria social específica no setor como um todo, 

em que o grupo dominante aceita sua capacidade de gerenciar e direcionar o setor, de modo 

que suas concepções do setor são aceitas como verdadeiras (JOBERT; MULLER, 1987; 

MULLER, 2005). 

Um dos efeitos desta representação repousa sobre a marcação dos limites setoriais, os 

quais tendem a se alinhar aos mecanismos socioeconômicos prevalecentes. Pode-se citar, 

como exemplo, a representação dominante do setor rural que apresenta forte inclinação para a 

exclusão daqueles agricultores
6
 que não se encaixam nas dinâmicas concorrenciais que a atual 

conjectura capitalista da agricultura emprega. Dessa forma, os limites do setor deixam 

transparecer, em não raros casos, o resultado de um equilíbrio de poder em que o mais forte 

impõe suas regras (JOBERT; MULLER, 1987). 

Não é uma tarefa difícil observar-se, na sociedade, a existência de diversas concepções 

sobre a natureza e a extensão dos limites setoriais. Uma destas, porém, geralmente assume 

posição de destaque em razão de estar em conformidade com a hierarquia global das normas 

existentes no referencial global. Dessa forma, esta representação é a que servirá como 

referencial de uma política pública correspondente, ao passo que carrega consigo elementos 

de articulação entre o global e o setorial (MULLER, 2005). 

É a partir do entendimento da relação destes referenciais que se torna possível 

construir as políticas públicas como objeto de investigação. Quando se pretende estudar uma 

política pública dentro de uma abordagem cognitiva, deve-se questionar, obrigatoriamente, a 

maneira em que se opera a transição entre o referencial global e um referencial setorial. Dessa 

                                                 
6
 Jobert e Muller (1987) afirmam que o termo “falsos agricultores” é a denominação comumente utilizada para 

depreciar os pequenos agricultores – em sua grande maioria, envelhecidos e pluriativos – que não se encaixam 

nos preceitos estabelecidos pela agricultura empresarial. 
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forma, os olhares devem estar atentos para detectar os atores, quem realiza esta operação de 

transição e as disputas de poder que estão em jogo (MULLER, 2002). 

Tanto o referencial global quanto o setorial encontram-se articulados ou tensionados 

por meio da ação de atores denominados de mediadores. Estes mediadores têm sua origem 

nos grupos que definem sua relação com o mundo (como agricultores, profissionais da saúde, 

industriais, dentre outros) e são responsáveis por tonar mais compreensível aos demais atores 

as operações de confluência global e setorial, bem como viabilizar essas operações em ações 

efetivas, em normas e critérios de intervenção pública. Em outras palavras, eles serão 

responsáveis pela construção das imagens de referência que vão constituir a visão de mundo 

do grupo social. De modo contrário ao que poderia argumentar um autor de visão 

neomarxista, os mediadores não são identificados como embaixadores das elites capitalistas 

(ainda que, em alguns casos, possam ser). E, também, diferente da perspectiva 

neoinstitucionalista, esses atores não são classificados como estatais (apesar de que também 

possam ser) (GRISA, 2012, 2010b; MULLER, 2002). 

Não obstante a isso, Jobert e Muller (1987) apontam o papel estratégico que o 

mediador tem no processo de desenvolvimento de uma nova política, ao transformarem uma 

realidade normalmente opaca em um programa de ação política coerente. Esta ação 

transparece tanto na decodificação da relação dos referenciais global e setorial aos atores 

envolvidos, através de uma “filosofia de ação”, quanto na recodificação desta relação em 

linhas capazes de possibilitar a ação sobre o real, isto é, “nas normas e na crítica da 

intervenção política” (JOBERT; MULLER, 1987, p. 71). 

Vislumbra-se, ademais, outro papel fundamental do mediador dentro do processo de 

construção de um referencial e sua hegemonia. Neste caso, a complexidade parece estar entre 

o lugar do grupo na divisão social do trabalho e a identidade construída a partir deste lugar, 

sendo que o mediador tem a incumbência de fazer reconhecer como verdadeira a visão de 

mundo da maioria dos atores do setor. Por isso que o acesso de um grupo social à direção de 

um setor se deve ao reconhecimento da legitimidade da sua liderança por parte do conjunto 

dos grupos que agem neste setor (GRISA, 2012, 2010b; MULLER, 2002).  

Ainda que se saiba da necessidade do referencial pregresso ser discutido por atores 

influentes (designadamente os intelectuais profissionais, como universitários, jornalistas, 

entre outros), a produção das ideias também advém de outros grupos profissionais (como 

agricultores, industriais, profissionais ligados à saúde, educação, segurança, etc.) que definem 

sua relação com o mundo. Neste prisma de construir uma visão de mundo e do lugar e papel 

na sociedade, o referencial pode agir como um elemento capaz de trazer identidade ao grupo. 
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Assim, a elaboração de uma política pública pode ser vista como um processo duplo, em que, 

por um lado, atua na formação de uma nova forma de ação pública e, por outro, age como um 

processo em que o ator coletivo trabalha sobre sua identidade social e profissional (GRISA, 

2012, 2010b; MULLER, 2002; MULLER; SUREL, 2002). 

A capacidade identitária do referencial setorial é bem abordada no trabalho de 

Picolotto (2009), o qual descreve o contexto ambiental que propiciou a emergência dos 

agricultores familiares como sujeitos de direito. O texto, inicialmente, nos remete aos anos de 

1930, época da constituição da legislação trabalhista-sindical e, segundo o autor, das 

primeiras raízes do processo de reconhecimento da agricultura familiar. Posteriormente, o 

reconhecimento da relevância do papel social do agricultor familiar se dá a partir das suas 

mobilizações, sua relação com o Estado e outros atores populares mediante os processos de 

formação do sindicalismo rural e da expansão da legislação trabalhista para os trabalhadores 

rurais. Apesar de ter em mente este período de lutas por reconhecimento de direitos no campo, 

o autor reconhece que foi a partir do momento pós Constituição de 1988 que os agricultores 

familiares constituíram-se como sujeitos políticos. É a partir deste momento que há o 

reconhecimento oficial da categoria agricultura familiar pela academia e pelo Estado, 

especialmente com a criação do PRONAF, em 1996, durante o governo de Fernando 

Henrique Cardoso (BRASIL, 1996). Em suma, a consolidação da categoria social da 

agricultura familiar tem sua origem na confluência entre o interesse estatal de formar novas 

bases no campo (caso do PRONAF) e das lutas do sindicalismo, principalmente nos de 1990 

(PICOLOTTO, 2009). 

Em face do exposto, Muller (2005) apresenta três hipóteses que dão um contorno geral 

da abordagem cognitiva analisada até aqui: 1) a mudança nas políticas públicas resulta da 

combinação de duas dimensões: a estrutural, que carrega o peso das lógicas acumuladas ao 

longo do tempo e como são traduzidas para as instituições; e a de ação, que expressa o campo 

de jogo disponível para o desempenho dos atores mediante suas respectivas capacidades de 

mobilizar recursos e implementar estratégias específicas; 2) o conceito de referencial torna 

possível explicar a combinação ou tensão dessas duas dimensões ao passo que expressa tanto 

as restrições das estruturas (por meio de um conjunto de estruturas normativas e cognitivas 

que recaem sobre a ação dos atores e restringem seu campo de ação), quanto o trabalho de 

produção cognitiva e normativa desses mesmos atores, o qual lhes propicia atuar sobre as 

estruturas, tornando-as mais inteligível e “desejável”; 3) existem agentes que, sob diferentes 

modalidades, assumem essa tensão entre o referencial global e o setorial, incluindo a 
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capacidade de ligar dois setores de prática de ação e de produção de significados diferentes, 

com vistas a construção de um novo referencial de política pública. 

No entanto, esta perspectiva de análise tem sido alvo de algumas críticas, as quais, na 

maioria dos casos, centram-se na falta de clareza da noção de referencial e a sua falta de 

aplicabilidade a todas as políticas públicas (GRISA, 2010b). Grisa (2012) expõe, também, 

outra consideração que diz respeito ao fato da abordagem de Muller considerar a existência de 

um único referencial global e setorial, embora reconheça a presença de ideias dissidentes e 

marginais. A autora nos dá o exemplo da agricultura familiar, em que todas as políticas 

voltadas a este segmento social apresentariam o mesmo referencial setorial, de acordo com o 

referencial global ou em transição para o ajuste global/setorial. Ao agir deste modo, este 

modelo analítico torna-se, invariavelmente, uma “camisa de força” para analisar as 

transformações da sociedade e engendra, por outra via, uma limitação aos atores em 

construírem ações de “resistência” ao referencial global. Entretanto, há a necessidade de uma 

análise sobre as consequências de se aceitar a presença de mais um referencial concomitante, 

nomeadamente a perda do sentido heurístico da noção de referencial e a própria capacidade 

explicativa do arcabouço analítico sobre as modificações inerentes as políticas públicas 

(GRISA, 2012, p. 39-40). 

Por conseguinte, Muller (2005) reconhece que as críticas ao modelo, especialmente às 

que sugerem uma relação de dominação ao ajuste global/setorial, a partir do momento que 

representa, para os indivíduos, uma dimensão “tomada” e de difícil modificação, a curto 

prazo, dentro da estrutura de suas estratégias setoriais e locais. Portanto, a visão de mundo 

que denota do sistema de referência parece proporcionar um lugar de destaque para aqueles 

atores ou grupos cujos interesses estejam mais próximos ao quadro cognitivo e normativo 

dominante. Essa desproporcionalidade não quer dizer que seja impossível para os grupos 

desafiarem essa assimetria, entretanto, essa tentativa passa, ora pelo desafio das estruturas 

globais, ora pela mobilização de importantes recursos econômicos, organizacionais e 

políticos. 

E, finalmente, Sabatier e Schlager (2000) questionam que as discussões teóricas da 

abordagem cognitiva são muito tímidas no que tange ao papel dos arranjos institucionais, das 

condições socioeconômicas e da cultura política no desenvolvimento e conteúdo dos 

referenciais. Além disso, ressaltam a necessidade de maior integração da abordagem e a 

necessidade de uma análise empírica sistemática sobre a questão de quais atores que 

acreditam em um referencial ou em certos aspectos do referencial e como coordenam suas 

atividades para transpor a ação pública. 
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Ainda dentro da abordagem cognitiva, tem-se a noção de fóruns e arena que dialoga 

diretamente com a discussão dos referenciais apresentada acima. Conforme já demonstrado 

neste trabalho, Jobert e Muller (1987) apresentam o conceito de referenciais, de modo que a 

construção ou a mudança de um novo referencial passa sempre pelo ajuste da relação 

global/setorial. Esta hipótese foi, posteriormente, alvo de críticas e Jobert (1992), a par disso, 

iniciou a construção das noções de fóruns e arena de políticas públicas. Este autor passou a 

considerar o papel das ideias em debate como responsável pela criação de um clima 

ideológico capaz de influenciar os critérios de mudança ou construção de um novo 

referencial. Embasando-se nos trabalhos de Jobert e Muller (1987) e Muller (2002), Ève 

Fouilleux aprimora as noções presentes nestas obras, ao mesmo tempo em que tece uma 

crítica sobre as mesmas. Segundo Fouilleux (2011), a proposta analítica sobre a relação 

global/setorial é excessivamente mecânica, pois há uma relação direta entre a modificação do 

referencial global e a política pública. Além disso, a autora expõe a fragilidade da abordagem 

para explicar a própria mudança do referencial global (qual sua procedência? Como ele se 

transforma?). 

No entanto, de acordo com Grisa (2010b), o conceito de fóruns e arena é capaz de 

clarear a compreensão sobre os diferentes atores que produzem ideias, os jogos e as disputas 

envolvidas entre os atores e fóruns, assim como as diferentes etapas que culminarão na 

constituição de uma política pública. 

Dentro deste contexto, a perspectiva de fóruns e arena fundamenta-se nos atores, a 

partir da trama que envolve ideias, instituições e interesses, ou seja, procura construir um 

esquema capaz de vincular ideias dinâmicas e mudanças políticas. Neste caso, as políticas 

públicas são entendidas como um conjunto de ideias institucionalizadas. Mas trata-se de quais 

tipos de instituições? Na concepção cognitiva, as instituições são vistas no sentido 

apresentado por North (1991), como restrições humanamente concebidas e que são 

responsáveis pela estruturação política, econômica e social. 

As ideias, por outro lado, podem ser definidas como um: 

 

[...] conjunto de representações, quadros de análise e esquemas de interpretação 

diversos que fazem sentido através da sua encarnação em comunidades de atores 

específicos, de maneira que os interesses serão levados em consideração através de 

representações feitas pelos atores envolvidos (FOUILLEUX, 2000, p.278) 

 

Desse modo, uma visão ampla das ideias se faz necessária, o que só será possível se 

consideramos que as ideias englobam os interesses, já que o interesse de um ator se constitui 

também em artefato de suas ideias. Neste caso, cabe uma distinção entre ideia e discurso, pois 



75 

 

 

o último termo se refere a uma versão em palavras das ideias voltadas a determinados 

públicos (FOUILLEUX, 2011). 

Existem quatro conceitos que são importantes para o entendimento desta abordagem: 

fórum de produção de ideias, fórum de comunidades de políticas públicas, referencial de 

política pública e arena. Os fóruns são conceituados como espaços mais ou menos 

institucionalizados e regidos por regras e dinâmicas específicas nos quais os atores debatem 

temas que possuem relação direta ou indireta com determinada política pública. Dito de outra 

forma, os fóruns instituem uma comunidade mais ou menos homogênea de atores que atuam 

no mesmo plano de atividade. Cada fórum é responsável pela produção de ideias sobre 

políticas que podem sofrer variação e/ou influência em virtude dos interesses dos atores, das 

diferentes relações de poder, ao tipo de regras do jogo e das instituições formais e informais 

(FOUILLEUX, 2011, 2000). 

A heterogeneidade de ideias entre os fóruns é fruto de uma pluralidade dos sistemas de 

representação e ação em torno de uma mesma política pública. Da mesma forma, os critérios 

de aceitabilidade e coerência do discurso e a difícil evolução das controvérsias fazem com que 

as dissonâncias existentes no interior dos fóruns, e entre eles, sejam fortes. Os fóruns podem 

ser classificados em duas categorias: aqueles que fornecem uma atividade de produção de 

ideias e outros mais voltados à reutilização e institucionalização de tais ideias, no âmbito em 

que a política pública é efetivamente concretizada. De modo mais explicativo, os fóruns de 

produção de ideias podem ser entendidos como a comunhão de debates mais ou menos 

especializados, em que diversos grupos atuam no sentido de fazer valer sua respectiva visão 

de mundo. Já os fóruns das comunidades de políticas públicas podem ser conceituados como 

outro momento de seleção de ideias, sendo que nesta etapa estas serão transformadas em 

instrumentos das políticas públicas. Com base nesta distinção admite-se que há uma 

circulação de ideias do fórum de produção de ideias para o fórum das comunidades de política 

pública, baseada em etapas sucessivas e nos intercâmbios e deslocamentos dos atores 

envolvidos entre os diferentes fóruns (FOUILLEUX, 2000). 

Fouilleux (2000) assinala, ainda, a composição dos fóruns como uma caraterística que 

marcadamente os distingue: enquanto o fórum das comunidades de política pública 

caracteriza-se por uma forte heterogeneidade dos atores, o fórum de produção de ideias abarca 

uma população bem mais homogênea. Espera-se, no decorrer desta seção, comprovar esta 

distinção. 

Para identificar os fóruns de produção de ideias de interesse para este trabalho 

(descritos abaixo), além de recorrer aos exemplos apresentados por Fouilleux (2011, 2003, 
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2000), utilizou-se os trabalhos desenvolvidos por Grisa (2012, 2010a) na identificação dos 

fóruns que influenciaram a construção do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural 

(PAPP), do PRONAF e do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Embora sejam 

diferentes, criados em períodos distintos e com instrumentos diferenciados, essa escolha 

justifica-se pelo fato de todas essas políticas visarem à agricultura familiar, característica 

também inerente à Lei de ATER de 2010. Dessa forma, os fóruns estão alinhados em: 

a) Fórum científico: congrega pessoas do mundo acadêmico dedicadas às diferentes temáticas 

que têm como foco o meio rural e são responsáveis pela produção de análises e interpretações 

capazes de influenciar e contribuir para as mudanças ou a construção de novas políticas 

públicas para a agricultura familiar brasileira. Organizações internacionais como o Banco 

Mundial, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura – FAO e Instituto 

Interamericano de Cooperação para a Agricultura – IICA também podem ser integradas a este 

fórum, pois apresentam relevante produção analítica e discursiva e, em não raras situações, 

reúnem estudiosos experientes para publicarem trabalhos de cunho propositivo às orientações, 

ações e políticas públicas. Além disso, não se pode negar o peso financeiro e a influencia 

política que tais organizações têm para a institucionalização de suas ideias; 

b) Fórum político: engloba os grupos político-partidários e é classificado como um gerador de 

discursos com importância fundamental no campo das ideias. Estes discursos podem ser 

elaborados pelos seus próprios integrantes ou serem oriundos de outros fóruns. A linha mestra 

da argumentação neste fórum é, a partir do convencimento dos eleitores, a conquista e a 

manutenção do poder que pode ser alcançado tanto pela construção de coalizões, quanto pela 

desvalorização dos adversários. 

c) Fórum da agricultura familiar: reúne as organizações sindicais e os movimentos sociais do 

campo, como a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), Federação 

Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras na Agricultura Familiar (FETRAF), 

Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST), dentre outros. Cada uma dessas organizações apresenta seus argumentos, age de 

acordo com suas identidades e defende seus interesses, sempre no intuito de alcançar o 

reconhecimento tanto na sua base, quanto no poder público. Entretanto, dentro de uma 

perspectiva mais ampla, a defesa da agricultura familiar brasileira é o pano de fundo comum a 

todas essas organizações. 

d) Fórum do desenvolvimento rural: este fórum é representado por organizações não 

governamentais, movimentos sociais, intelectuais e sociedade civil organizada que debatem a 

temática do desenvolvimento rural e que, a partir da década de 1990, buscam propor ações e 
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políticas públicas para a promoção do desenvolvimento rural, especialmente àquelas voltadas 

a ATER. Estes atores assumem lugar de destaque em eventos como o Seminário Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural, Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural 

Sustentável e Solidário e Conferência Nacional de ATER (CNATER), organizados por 

entidades como FASER (Federação Nacional dos Trabalhadores da Assistência Técnica e 

Extensão Rural e do Setor Público Agrícola do Brasil), CONTAG, Asbraer (Associação 

Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural) e CONDRAF 

(Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável), sendo que este último vinha 

sendo, até 2016, um espaço de relevantes discussões e contribuições. 

e) Fórum agroecológico: compreende agricultores, organizações não governamentais, 

movimentos sociais, profissionais, acadêmicos e pesquisadores que atuam dentro da temática 

relacionada à agricultura orgânica e agroecologia. O debate destes atores tem início na década 

de 1980 (período marcado pelas críticas ao modelo agrícola causador de inúmeros danos 

ambientais) e estão pautados no desenvolvimento, sistematização e apresentação de 

experiências (como, por exemplo, o Congresso Brasileiro de Agroecologia, promovido pela 

Associação Brasileira de Agroecologia – ABA), além da participação efetiva nos processos de 

elaboração e execução das políticas públicas. 

Um ponto que merece ser ressaltado é o fato dos atores poderem participar, 

simultaneamente, de mais de um fórum de produção de ideias. No caso aqui apresentado, por 

exemplo, o membro do fórum de desenvolvimento sustentável pode participar do fórum 

científico, da mesma forma que um membro do fórum da agroecologia pode fazer parte 

também do fórum da comunicação política. É com base nessa movimentação dos atores e das 

ideias entre os fóruns que se assenta a explicação da hegemonia de certas ideias e a sua 

respectiva institucionalização em políticas públicas, pois a defesa das mesmas ideias em 

espaços diferentes faz com que estas se tornem dominantes. Todavia, deve-se ter em mente 

que a natureza e as regras de arguição distintas de cada fórum de produção de ideias inibem a 

ação dos atores, pois, embora participem de mais um fórum, a expressão das suas ideias tende 

a ser adequar às características inerentes de cada ambiente (GRISA, 2012). 

Do mesmo modo, a dinâmica de mobilização dos fóruns não ocorre ao mesmo tempo. 

Enquanto o fórum de desenvolvimento rural, agricultura familiar e agroecológico produzem, 

de maneira constante, representações sobre a extensão rural, o fórum político apresenta seu 

discurso sobre estas questões somente no período eleitoral ou em determinados momentos 

“críticos” (quando o assunto está em voga, seja pela mobilização da sociedade civil, seja pela 

eminência de um evento importante). A partir de uma perspectiva ampliada, o fórum 
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científico também não se dedica inteiramente à extensão rural. Na verdade, apenas uma fração 

de especialistas “setoriais” se dedica a estudar tal temática e estes sim, produzem informações 

de modo continuo e em longo prazo (FOUILLEUX, 2000, p. 280). 

Por outro lado, cabe ressaltar que, devido aos debates e controvérsias, cada fórum 

define seu referencial central em função da natureza distinta dos interesses e instituições 

presentes. O referencial central pode ser conceituado como um conjunto de ideias e 

representações que estão no centro das discussões de um fórum. Esta noção, além de garantir 

uma relativa estabilidade nas trocas entre os atores, é classificada como um critério de 

identidade, já que permite aos mesmos se situarem e se posicionarem a favor ou contra o 

referencial em voga. Tomando como exemplo os fóruns aqui apresentados, tem-se: o fórum 

político que se organiza em torno de um referencial do tipo doutrinário ou ideológico; o 

referencial do fórum científico que é do tipo paradigmático; o fórum da agricultura familiar 

apresenta um referencial que enfoca a importância do agricultor familiar para a agricultura 

brasileira; o fórum do desenvolvimento rural constrói um referencial que concerne à melhoria 

da qualidade de vida das populações rurais em suas mais diversas instâncias; e o fórum da 

agroecologia que engloba em seu referencial modos de se fazer uma agricultura mais 

sustentável (FOUILLEUX, 2011, 2000; GRISA, 2012). 

Segundo Fouilleux (2011), a competição existente no interior de cada fórum para a 

definição do referencial central deve ser analisada como um processo de tradução, 

metodologia esta desenvolvida por Michael Callon. Este processo busca explorar os 

mecanismos responsáveis pelo surgimento, desenvolvimento e fechamento da produção de 

uma determinada ideia dentro de um fórum. Neste caso, a partir da construção de diferentes 

alianças, o processo de tradução levará à designação de um grupo de atores que serão porta-

vozes legítimos do fórum e suas ideias representarão o referencial central aceito e reconhecido 

pela maioria de seus membros. Uma das principais características do porta-voz refere-se à 

possibilidade de poder expressar a própria visão do mundo fora do fórum, porém em seu 

nome. Dessa forma, ao garantir aos grupos vitoriosos a possibilidade de se tornarem 

“interlocutores privilegiados para o exterior do fórum”, o processo de tradução demonstra sua 

capacidade explicativa dentro do “mecanismo de produção e visibilidade de ideias, tanto 

dentro como fora do fórum” (FOUILLEUX, 2000, p. 281). 

Entretanto, o processo de construção de um referencial central não deve ser visto como 

fator limitante a existência de ideias dissidentes que, em maior ou menor grau, o recusam e o 

desafiam. A controvérsia é sempre atuante nos fóruns, porém se os atores discordantes se 

mantiverem em zonas marginais, não estabelecerem alianças e não forem capazes de reunir 
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recursos financeiros, políticos, humanos e discursivos para contrapor o referencial em voga, a 

estabilidade do referencial central será mantida. A modificação ou substituição de um 

referencial central pode se dar no período de uma nova eleição ou no surgimento de uma crise 

(de cunho econômico, social ou ambiental) no fórum político, quando da escolha de um novo 

representante no fórum da agricultura familiar, ou, ainda, de uma descoberta científica de 

grande impacto no fórum científico (GRISA, 2012). 

No que tange o fórum de comunidades de política pública, o primeiro aspecto a ser 

ressaltado é que sua dinâmica central diverge totalmente das dinâmicas observadas nos fóruns 

de produção de ideias. Neste caso, o fórum de comunidades de política pública é formado por 

representantes procedentes de todos os fóruns de produção de ideias apresentados 

anteriormente, além dos técnicos governamentais, os quais tendem a estarem mais presentes 

no fórum político e são responsáveis pela importação, agrupamento, recombinação e 

adaptação de ideias que servirão a construção de políticas públicas. Dessa forma, parece 

evidente a forte heterogeneidade presente no fórum de comunidades de política pública 

(políticos, intelectuais, representantes dos segmentos sociais de classe e gestores públicos), 

reforçando assim a necessidade da construção e conservação do compromisso entre atores, 

ideias e interesses diversos (FOUILLEUX, 2011; GRISA, 2012). 

Segundo Fouilleux (2011) e Grisa (2012), o intercâmbio de ideias entre os diferentes 

fóruns dependerá das instituições externas à política pública, dos recursos e poder que os 

fóruns de produção de ideias detêm para impor suas opiniões e das dinâmicas com o fórum de 

comunidades de política pública. De um modo mais ilustrativo, o ator principal do fórum de 

comunidades de política pública é o governo nacional, cujas ideias contidas nos programas 

eleitorais provêm diretamente do fórum político e não dependem de trocas políticas como nos 

demais fóruns de produção de ideias. Contudo, isto não significa uma institucionalização 

direta, pois estará sujeita às dinâmicas com os representantes dos outros fóruns de produção 

de ideias com vistas à construção de uma aliança entre interesses normalmente heterogêneos. 

Com o fórum científico, o governo cobra análises científicas sobre a demanda e 

implementação de políticas publicas, conselhos e argumentos para legitimar discursos e, em 

troca, oferece apoio financeiro e visibilidade científica. Já a relação com o fórum da 

agricultura familiar envolve acordos em busca da manutenção da ordem social na área rural, 

legitimidade como interlocutores e elaboração de políticas públicas. Com o fórum do 

desenvolvimento rural, o governo oferece reconhecimento e participação dos seus 

interlocutores em troca de apoio político. Por fim, a interface entre o fórum de agroecologia e 



80 

 

 

o governo abarca o reconhecimento e a participação dos seus interlocutores, a criação de 

espaços consultivos, a intervenção na elaboração de políticas públicas e o apoio político. 

O fórum de comunidades de política pública tem como atividade principal a produção 

de suas próprias instituições, incluindo as políticas públicas. Como se sabe, a produção de 

uma política pública envolve a construção de um referencial, que se refere, neste caso, tanto 

aos instrumentos da política como ao seu esquema de organização geral. Este referencial 

também pode ser considerado um referencial central, porém assume um caráter particular 

neste fórum. Segundo Fouilleux (2000, p.289) “o referencial central da política pública é 

definido como resultante de uma controvérsia que empresta e reutiliza as ideias oriundas dos 

debates travados por referenciais de natureza diferentes”. Nota-se, portanto, que se trata de 

um referencial de caráter híbrido tendo em mente que as ideias que o constituem provêm dos 

diferentes fóruns de produção de ideias, ou seja, sistemas de representações que apresentam 

coerências específicas e variadas, evidenciando assim a complexidade envolvida 

(FOUILLEUX, 2000; GRISA, 2012). 

Torna-se possível verificar, nesse âmbito, a diferença deste referencial para o 

apresentado por Muller (2002), pois enquanto este afirma que as transformações do 

referencial setorial são resultantes do ajuste global/setorial, Fouilleux (2000) descreve o 

referencial como um conjunto de ideias institucionalizadas dos diferentes fóruns de produção 

de ideias por meio dos quais há uma negociação permanente entre os diversos atores, 

admitindo assim transformações e contradições internas de acordo com as relações de força e 

objetivos políticos. Para Grisa (2012), a última definição é menos abstrata e “mecânica” que 

aquela oferecida por Muller (2002). 

A partir de uma perspectiva geral e temporal, podem-se diferir duas fases da política: 

uma de estabilidade aparente e outra de crise aparente (conjuntura crítica). O caminho que 

leva da estabilidade para a crise relaciona-se a alguma desestabilização de um ou vários 

intercâmbios políticos em jogo. Como já mencionado, as regras do jogo do fórum de 

comunidade de política pública correspondem basicamente à preservação do compromisso e à 

continuação do intercâmbio político, ou seja, na busca de um modo de definição da realidade 

social capaz de estabelecer um compromisso entre as diversas partes interessadas sobre as 

políticas públicas a serem implementadas. Contudo, quando um ou vários atores influentes 

ameaçam sair, de modo que tal ação pode afligir o compromisso político, a política tende a 

mudar e seus reflexos podem desestabilizar todo o sistema de regulação. Neste caso, a política 

muda de configuração e entra numa forma instável, que vai da estabilidade para a crise, com o 

fórum se tornando numa arena. É justamente neste espaço, caracterizado por uma forte 
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visibilidade dos debates, que acontecem os processos de negociação que poderão culminar na 

renovação do compromisso (FOUILLEUX, 2011, 2000). 

Fouilleux (2011) sintetiza a vida de um fórum de comunidades de política pública nos 

seguintes estágios: a) introdução de ideias no debate político derivadas dos fóruns de 

produção de ideias; b) desestabilização do intercâmbio político e instauração de uma 

conjuntura de crise; c) o fórum entra numa configuração arena, na qual os processos de 

negociação e deliberação de algumas ideias buscam reestabelecer o intercambio político; d) 

volta a uma fase de estabilidade política. Cabe inferir aqui que a manutenção de um fórum de 

comunidades de política pública está fortemente associada a sua legitimidade perante cada um 

dos atores que o constituem, de modo que se o compromisso entre eles não puder ser 

renovado em decorrência da crise instaurada, as trocas políticas e a legitimidade dos atores 

detentores de poder podem se tornar ameaçadas (NIEDERLE; GRISA, 2013).  

De acordo com Grisa (2012), a ocorrência de mudanças mais significativas nas 

políticas públicas dependerá da forma que se comportará o compromisso firmado entre os 

atores no fórum de comunidades de política pública. Fenômenos externos ao fórum de 

comunidades de política pública – como crises econômicas, mudanças de governo, catástrofes 

ambientais ou alteração dos padrões alimentares e de consumo – podem ser capazes de afetar 

o caminho da política, modificando ou não o compromisso. Entretanto, mesmo que esses 

elementos provoquem alterações nas políticas públicas, o fórum de comunidades de política 

pública pode permanecer sem grandes alterações, mantendo sua estrutura para responder a 

uma nova questão. 

O principal mérito da abordagem cognitiva, segundo Grisa (2010b), está no destaque 

dado a fatores e dinâmicas – como as crenças, as representações e as ideias compartilhadas 

em maior ou menor grau pelos atores públicos e privados, o papel da aprendizagem e do 

conhecimento cientifico – que, em não raras vezes, passam despercebidas na análise de 

políticas públicas. Em outro trabalho, Grisa (2012) aponta que a perspectiva que acentua as 

noções de fóruns e arenas, proposta por Fouilleux (2000, 2003, 2011), tem como principal 

virtude a expansão do referencial proposto por Jobert e Muller (1987), possibilitando maior 

nitidez sobre os diversos atores que produzem ideias, as disputas e as negociações entre os 

fóruns, assim como as diferentes fases de discussão que constituirão a política pública. 
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3.3. Considerações  

 

De um modo geral, os conceitos, as tipologias e as diferentes abordagens teóricas aqui 

apresentadas demonstraram os vários elementos que constituem e interferem nas políticas 

públicas. Enquanto os dois primeiros aspectos permitiram identificar a gama de políticas 

existentes, suas respectivas funções e a importância que tem cada fase do ciclo político, o 

último apontou as maneiras pelas quais cada concepção analítica interfere na elaboração e 

execução das políticas públicas, sejam pluralistas/corporativistas, neomarxistas, 

neoinstitucionalistas ou cognitivas. 

 Para Pettan (2010), o Brasil tem vivenciado nas duas últimas décadas o aparecimento 

de políticas públicas consideradas mais alternativas nos diversos âmbitos governamentais. 

Isto ocorre, ainda segundo o autor, em uma conjuntura de significativas mudanças no 

capitalismo, com a formação de um novo contexto econômico e social e a redefinição do 

papel do Estado. Diante deste cenário e da amplificação dos atores envolvidos nas políticas, 

os desafios colocados aqueles que pretendem estudar as organizações e interpretar a ação 

política em termos de ação coletiva tornaram-se cada vez mais complexos. 

 Com base nesta perspectiva de Pettan (2010) e no adendo feito por Grisa (2010b) – a 

qual afirma que por mais contribuições que uma abordagem particular possa oferecer, há a 

necessidade de se ponderar os elementos trazidos por várias delas ao mesmo tempo e no 

mesmo espaço – será feito um esforço analítico da construção histórica Lei de ATER dentro 

das abordagens do neoinstitucionalismo histórico e da cognitiva (conforme se observará no 

próximo capítulo). Esta opção se justifica, por um lado, pela capacidade das instituições 

formais e também dos processos de adaptação dos sujeitos (sejam indivíduos ou 

organizações) em gerar transformações na estrutura social (com ênfase aqui aos agricultores 

familiares e extensionistas); por outro, ao reconhecimento do papel das ideias, das 

representações ou das crenças sociais no que tange a percepção dos problemas públicos e as 

prováveis respostas para os mesmos. Assim, pautado na multiplicidade de atores, ideias e 

organizações implicados no processo de construção da referida Lei, acredita-se que a adoção 

destas abordagens apresenta elementos importantes para o enfoque interpretativo da temática 

proposta. 
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4 OS CAMINHOS DA EXTENSÃO RURAL PÚBLICA RUMO À LEI DE ATER: 

UMA TRAJETÓRIA DE INSTITUIÇÕES, PESSOAS E IDEIAS 

 

4.1 Histórico da extensão rural no Brasil 

 

4.1.1 Início da extensão rural no Brasil  

 

Em busca dos primeiros vestígios de alguma ação voltada à extensão rural no Brasil, 

Pettan (2010) retoma ao período colonial brasileiro, mais especificamente a 1808, época da 

vinda da Família Real Portuguesa e toda a sua corte para o Brasil. É neste momento que é 

implantada toda a estrutura para a sobrevivência da Família Real na colônia, sendo que a 

fundação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, com funções científicas e econômicas, 

marca, ao menos no aspecto histórico, o início da assistência técnica na agricultura brasileira. 

 Contudo, Bergamasco (1983) aponta a criação da Sociedade Auxiliadora da Indústria 

Nacional, em 1831, no Rio de Janeiro, como a primeira organização de assistência técnica que 

se tem registro no Brasil. Concebida por um grupo de produtores rurais e com o apoio do 

Ministério dos Negócios do Império, tinha por objetivo estimular o desenvolvimento da 

indústria nacional, mediante o aprimoramento e ampliação do acesso ao maquinário agrícola, 

assim como a troca de conhecimento técnico-científico entre os produtores rurais e os 

precursores da indústria brasileira. Esta experiência serviu de estímulo a uma série de 

iniciativas semelhantes em outras regiões do país por parte dos grandes produtores, a partir da 

constituição de associações locais, federações estaduais e, por fim, a Confederação Rural 

Brasileira. 

 Com base nos registros do Sistema de Informações do Congresso Nacional (SICON), 

Peixoto (2008) demonstrou que, ao menos sob a ótica legislativa, entre 1859 e 1860, as ações 

de ATER do governo federal estavam quase que exclusivamente voltadas à criação de quatro 

institutos imperiais de agricultura (Baiano, Pernambucano, Sergipano e Fluminense), os quais 

possuíam atribuições de ensino, pesquisa e difusão de informações. 

 Os institutos com maior destaque teriam sido o Fluminense e o Baiano. Enquanto o 

primeiro detinha várias áreas de ensino e pesquisa, como Fazendas Experimentais, Asilos 

Agrícolas para o ensino técnico de órfãos, tendo, até mesmo, administrado o Jardim Botânico 

nos anos seguintes a sua instalação; o segundo, criado em 1874, é tido como a primeira 

instituição do país com o foco voltado exclusivamente à pesquisa agropecuária e ao ensino 

agronômico (BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 2017). 
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 Com base nestas informações, Bergamasco, Thomson e Borsatto (2017) afirmam que 

os primórdios das ações de pesquisa, ensino e ATER para o meio rural denotam um esforço 

do Estado em atender às demandas dos grupos patronais organizados. Por isso que, seguem os 

autores, não é difícil perceber os motivos dos dois institutos imperiais de maior relevância 

estarem localizados nos estados da Bahia e Rio de Janeiro, regiões marcadas por uma alta 

concentração fundiária e mão de obra predominantemente escrava. 

 A Inglaterra, neste período, era a maior potência em termos econômicos e seus 

interesses enfocavam um comércio livre baseado no intercâmbio entre sua produção e os 

mercados mundiais. Desse modo, o capitalismo comercial (mercantilismo) foi superado pelo 

capitalismo industrial (referencial global), o qual, por sua vez, inverteu o quadro no Brasil, a 

partir da redução da intervenção do Estado e a implantação da liberdade comercial 

(liberalismo econômico – referencial setorial) (PETTAN, 2010). 

 Esta mudança na política econômica mundial refletiu no Brasil com a abertura dos 

portos às nações amigas e a alteração do regime político, que ocorreu 1889, com a 

Proclamação da República. O fato que merece ser ressaltado é que a Proclamação da 

República não modificou o poder dos grupos agrários sob a égide dos cafeicultores paulistas. 

Ao contrário, “o regime federativo implantado ampliou a dominação das oligarquias 

estaduais, num processo de democracia e liberalismo excludentes”. Dessa forma, o efeito da 

alteração do regime político fortaleceu o grande latifúndio e limitou a participação da ampla 

maioria da população (PETTAN, 2010, p. 106). 

 Os registros federais deste período apontam para outras ações legislativas que tinham 

o intuito de estabelecer e expandir a extensão rural por todo o Brasil. Como exemplos podem 

ser citados os Decretos: nº 1.067, de 28 de julho de 1860 que criou a Secretaria de Estado dos 

Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas; o nº 1606, de 20 de dezembro de 1906 

que recriou o Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio, que havia sido 

extinto na metade do século XIX; e o nº 8.319, de 20 de outubro de 1910 que criou e 

regulamentou o ensino agronômico nos níveis, básico, médio e superior. Porém, a primeira 

ação institucionalizada de extensão rural no Brasil foi a Semana do Fazendeiro
7
, realizada, em 

1929, pela então Escola Superior de Agricultura e Veterinária de Viçosa (ESAV, atual 

Universidade Federal de Viçosa – UFV). A programação dessa semana era vasta e continha 

diversos cursos de extensão e palestras (PEIXOTO, 2008). 

                                                 
7
 Esta Semana ocorre até os dias de hoje, sendo que em 2018, em julho, ocorrerá sua 89ª edição. 
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 No estado de São Paulo, o apoio e o subsidio aos cafeicultores vieram, no ano de 

1902, na forma de crédito agrícola para a garantia do preço do café nos bancos; em 1909, 

houve a criação do Banco de Crédito Hipotecário e Agrícola do Estado de São Paulo; em 

1917, a instituição da Bolsa Oficial do Café e Mercadorias de Santos; e em 1924, a fundação 

do Instituto do Café do estado de São Paulo. A soma de todas estas medidas ao 

estabelecimento de novas instituições de ensino, pesquisa e extensão constituíram-se como 

bases de um período de transição de um modelo de ATER incentivado pelas organizações de 

proprietários rurais para o início da tutela e iniciativa estatal das ações de ATER 

(BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 2017). 

 

4.1.2 A extensão rural durante o Estado Novo: o início da tutela pelo Estado  

 

 A crise mundial do capitalismo, em 1929, derrubou as bolsas de valores e o preço do 

café no Brasil. Isto fez com que surgissem novas divergências entre as oligarquias nacionais, 

especialmente na política “café com leite”, pois a participação de outros estados era 

praticamente inexistente, apesar das várias tentativas de acesso ao poder de maneira 

democrática. Em meio a este quadro, somado as poucas liberdades que a população civil 

detinha no período republicano, surge uma oportunidade de transformação a partir da 

concretização de um golpe de estado e a chegada de Getúlio Vargas ao poder em 1930. 

Apesar do esforço para a consolidação da indústria nacional, a produção primária para 

exportação manteve-se como o setor mais importante da economia, o que permitiu aos 

produtores pressionar o Estado na busca de maior apoio aos seus interesses corporativos 

(PETTAN, 2010). 

 Os anos seguintes tiveram como destaque a mobilização de setores de esquerda no 

cenário político brasileiro, os quais reivindicavam a importância de uma Reforma Agrária e o 

alargamento dos direitos sociais aos produtores rurais. Com a centralização do poder nas 

mãos do Executivo e a inércia do Congresso, inaugurou-se, em 1937, um golpe de estado 

denominado “Estado Novo”, período que durou até 1945 com Getúlio Vargas no poder 

(BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 2017). 

Durante a década de 1940, por meio da cooperação entre o Ministério da Agricultura e 

as Secretarias de Agricultura dos Estados, eram realizadas semanas ruralistas, nas quais os 

técnicos se deslocavam para municípios do interior para ministrarem palestras. Foi nesta 

época também que se deu a criação de mais de 200 postos agropecuários que serviam como 

unidades demonstrativas. Todavia, o acesso a esses postos era reduzido, isto é, somente 
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poucos agricultores "privilegiados" foram atendidos. Por fim, os postos não tiveram vida 

longa, pois além de mal administrados, exigiam um aporte de recursos muito alto, o que 

resultou, em meados da década de 1960, na doação das estruturas para outras entidades 

(OLINGER, 1996). 

Além disso, outro dispositivo legal que auxiliou na implementação das atividades de 

extensão rural no Brasil foi o Decreto-Lei nº 7.449 de 1945. Este Decreto recomendava a 

organização dos produtores rurais, a fim de obrigar cada município a possuir uma associação 

rural, a qual, por sua vez, funcionaria como um órgão técnico e consultivo do governo federal. 

Cada uma dessas associações tinha como objetivo: difundir ensinamentos que possibilitassem 

a melhoria das condições básicas de higiene nos estabelecimentos rurais, promover o ensino 

agropecuário com o apoio da administração pública, fornecer serviços de assistência técnica 

aos associados e organizar eventos e exposições permanentes e temporárias (PEIXOTO, 

2009). 

 

4.1.3 A institucionalização da extensão rural: a criação da ACAR  

 

A denominada Segunda República, que se inicia com o fim do Estado Novo (1945) e 

encerra-se com o golpe militar (1964), tem Eurico Gaspar Dutra como primeiro presidente 

eleito por meio de eleições gerais. O panorama da agricultura brasileira naquele momento 

caracterizava-se pela rápida incorporação de técnicas modernas, baixo valor dos salários e alta 

concentração da propriedade fundiária, aspectos que conformariam, posteriormente, as lutas 

pela reforma agrária (e outras reformas de base) e a ação dos militares em 1964 (PETTAN, 

2010). 

Desde a crise da economia agrário-exportadora da Primeira República (1889 a 1930), 

observa-se o avanço do processo de industrialização, especialmente na região Sudeste, graças 

ao aumento da população urbana. Concomitante a isto, as cidades iniciam sua supremacia 

sobre o rural, permitindo assim o fortalecimento de novas forças sociais, como os empresários 

industriais, a classe média e os operários, as quais possuíam, por um lado, algumas pretensões 

em comum, mas por outro, anseios totalmente distintos (PETTAN, 2010). 

Neste âmbito, havia duas propostas de desenvolvimento para o Brasil: a nacionalista-

industrial, a qual era a favor da intervenção do Estado na economia, e a desenvolvimentista-

industrial, que buscava a participação do capital estrangeiro na economia brasileira, isto é, um 

modelo econômico liberal. A opção pelo último modelo de desenvolvimento foi reconhecida 

apenas no final da década de 1940. Esta escolha modificou o processo de assistência técnica 
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até então empreendida, que passou de uma assistência técnica fomentista para uma 

extensionista, baseada em programas que buscassem elevar o nível técnico das atividades 

agropecuárias e gerar melhorias nas condições de vida dos produtores rurais (PETTAN, 

2010). 

É neste contexto que ocorre uma maior aproximação entre os governos brasileiro e 

estadunidense. No que tange à extensão rural, assume destaque a relação entre a Fundação 

Rockfeller e os governos estaduais – por meio da Associação Internacional Americana para o 

Desenvolvimento Econômico e Social (AIA), constituída em 1946, e do Ibec Research 

Institute (IRI) ligado ao International Basic Economy Corporation (IBEC), constituído em 

1947 – pois, desde o fim do governo de Getúlio Vargas, o IBEC com o suporte do IRI, 

iniciou, nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, pesquisas experimentais com 

desfolhantes, pesticidas químicos, incorporadores de nitrogênio, irrigação e técnicas de 

processamento e armazenamento de grãos (OLIVEIRA, 1999). 

A AIA, apesar de ter se instalado inicialmente nos municípios de Santa Rita do Passa 

Quatro e São José do Rio Pardo, ambas no estado de São Paulo, realizava demonstrações nos 

Institutos Agrícolas pelo país e disseminava publicações aos funcionários do governo. A 

Associação percebeu, contudo, que a maior dificuldade para que os produtores tivessem 

acesso às tecnologias estava relacionada à limitada disponibilidade de crédito. Com isso, a 

solução encontrada viria a partir do estabelecimento de Associações de Crédito, as quais 

desempenhariam, ao mesmo tempo, o papel da prestação de assistência técnica para a adoção 

dos insumos agrícolas (BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 2017). 

Encorajada pelo sucesso das ações em Santa Rita do Passa Quatro e São José do Rio 

Pardo, a AIA lança, no ano 1948, em parceria com o governo do estado de Minas Gerais e a 

ESAV, um programa de desenvolvimento rural, por meio de uma organização denominada 

Associação de Crédito e Assistência Rural (ACAR). Esta Associação era uma sociedade civil, 

sem fins lucrativos, que visava dar assistência às famílias rurais, utilizando, principalmente, o 

crédito supervisionado
8
 e atividades de extensão (RIBEIRO; WHARTON JUNIOR, 1975). 

                                                 
8
 Criado em 1948, o crédito rural supervisionado foi um instrumento direcionado aos proprietários rurais 

marginalizados, com os mais representativos problemas sociais e econômicos e que apresentassem, ao mesmo 

tempo, as melhores condições de receptividade e liderança para servirem, posteriormente, como efeito 

demonstrativo do trabalho de extensão rural. Essa modalidade de crédito, destinada fundamentalmente aos 

“pequenos agricultores”, tinha como objetivo cobrir as despesas de investimento e custeio não apenas das 

atividades agrícolas, mas também de economia doméstica, para o aperfeiçoamento das condições de habitação, 

nutrição, saúde, educação, vestuário e lazer (RODRIGUES, 1997). 
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Segundo Ribeiro e Wharton Junior (1975), a ACAR tinha como objetivo principal a 

intensificação da produção agrícola e a melhoria das condições econômicas e sociais da vida 

rural, a partir das seguintes ações: 

 

[...] 1) Extensão rural, para levar às famílias rurais, através de ação educacional 

direta, os conhecimentos necessários para o melhoramento de suas práticas agrícolas 

e domésticas, assim como para promover mudanças em seus hábitos e atitudes como 

meio de conseguir melhores níveis econômicos, sociais e culturais;  

2) Crédito rural supervisionado, visando habilitar, técnica, econômica e socialmente, 

as famílias rurais pequenas e médias e melhorar suas condições de vida, através do 

uso de crédito baseado em planos de administração agrícola e doméstica, e as 

técnicas transmitidas durante a supervisão subsequente (RIBEIRO; WHARTON 

JUNIOR, 1975, p.145). 

 

Nos primeiros anos, a principal ação da ACAR em Minas Gerais foi colocar em 

prática um programa de crédito supervisionado, tal qual o Farmer Home Administration, 

desenvolvido nos Estados Unidos. Todavia, enquanto no modelo estadunidense o serviço de 

assistência técnica se dava por meio das universidades e obtenção do crédito junto aos bancos, 

as Associações assumiram, no Brasil, ambos os papeis, o que justificou o distanciamento das 

atividades de pesquisa das ações de extensão rural. Embora a primeira experiência em Minas 

Gerais tenha sido instituída junto a ESAV, a extensão rural sempre fora exercida por equipes 

relativamente isoladas dentro da instituição (BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 

2017; PEIXOTO, 2008). 

Cinco anos após sua criação, o programa ACAR era reconhecido como um exitoso 

exemplo de abordagem aos problemas de desenvolvimento rural. Assim, a ideia passou a ser 

amplamente divulgada, o que provocou o aparecimento da ANCAR (Associação Nordestina 

de Crédito e Assistência Rural) no Nordeste e de organizações semelhantes, em Estados como 

o Rio Grande do Sul (ASCAR - Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural), Santa 

Catarina (ACARESC - Associação de Crédito e Assistência Rural Estadual de Santa 

Catarina), Paraná (ACARPA – Associação de Crédito e Assistência Rural do Paraná) e 

Espírito Santo (ACARES - Associação de Crédito e Assistência Rural do Espírito Santo) 

(SOUSA, 1987). 

A abordagem extensionista deste período, segundo Rodrigues (1997), baseou-se no 

denominado humanismo assistencialista (1948-1962). Para o autor, a ideia era de uma 

extensão destinada a “autorrealização” dos agricultores, com base na aceitação de novas 

ideias e conhecimentos, a renovação de hábitos e atitudes, a difusão de práticas de higiene e 

administração do lar e da produção e melhoria da qualidade de vida das famílias rurais. As 

principais características da ação extensionista era o uso do crédito supervisionado e a 
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presença de equipes de campo formadas, normalmente, por um extensionista agrícola e uma 

extensionista doméstica, sendo o Jipe o principal meio de transporte, tornando-se assim um 

símbolo do extensionismo na época. Foi neste período (1952), inclusive, que foi implantado o 

primeiro curso de Economia Doméstica no país então Universidade Rural do Estado de Minas 

Gerais (UREMG, atual UFV) para atender a demanda de mulheres extensionistas das ACARs 

(BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 2017; RODRIGUES, 1997). 

Utilizando uma caracterização semelhante, Schmitz (2010) afirma que o serviço de 

extensão rural brasileiro se orientou, nesta etapa, no modelo clássico (1948-1956), 

caracterizado pelo “exagerado entusiasmo fundado na ideia de que era necessário informar e 

persuadir os agricultores a adotarem melhores práticas agrícolas para se conseguir um 

aumento significativo na produção de fibras e alimentos” (FONSECA, 1985, p.41). 

 

4.1.4 O período difusionista inovador e a criação da ABCAR 

 

Em 1956, ano em que Juscelino Kubistchek assume a presidência, o sistema de 

extensão rural que existia nos estados passou a ser representado em nível federal, pela 

Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural (ABCAR), que tinha a função apoiar as 

ações das ACAR's existentes, bem como promover o programa em outros estados. Durante a 

década de 1950 no Brasil, o acréscimo de conhecimentos da ciência no meio rural ainda era 

bastante escasso, e isso se devia, principalmente, à pequena quantidade de recursos destinados 

à pesquisa agropecuária, pelo simples fato de que o foco do governo naquela época estava 

voltado à expansão da fronteira agrícola e não no aumento da produtividade. Além disso, o 

país não possuía uma massa crítica de pesquisadores que garantissem um fluxo razoável de 

produção de conhecimentos científicos e tecnológicos capaz de ser incorporado no campo 

(SOUSA, 1987). 

Isto se torna mais nítido ao observarmos o padrão de acumulação que se estabeleceu a 

partir dos anos 1950, de modo especial ao que tange às relevantes alterações que ocorreram 

nos setores urbanos e rurais da economia brasileira. Como se sabe, houve um aumento 

substancial na produção industrial e urbanização, sendo que a agricultura continuou a 

desempenhar seu papel sem grandes mudanças, motivada, sobretudo, pela expansão de sua 

área. Nesse sentido, pode-se afirmar que até o final da década de 1950, o processo produtivo 

do setor agrícola não dependia da indústria. A partir da década de 1960, no entanto, a 

agricultura passa por um processo de intensificação da produção, ao mesmo tempo em que se 
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torna subordinada às necessidades de acumulação do capital. Esta mudança iria se tornar mais 

fulgente e ganhar mais intensidade a partir da década de 1970 (PETTAN, 2010). 

Este período, classificado por Schmitz (2010) como difusionista inovador (1956-

1967), vem a substituir um serviço de extensão rural baseado na emissão de informações via 

métodos de comunicação massais pelo trabalho persuasivo-comunicativo dos extensionistas, 

cujo grande mentor, em termos teóricos, foi Rogers (1995). 

Neste contexto, a ação extensionista era dividida em quatro etapas: a inovação, os 

canais que a comunicavam, o tempo requerido para essa comunicação e o sistema social no 

qual todo esse processo ocorria. A difusão de conhecimentos era o processo que se iniciava 

com uma nova ideia (inovação) e caminhava até o processo decisório do produtor, adotando 

ou rejeitando essa nova ideia. A fase de geração da inovação era desconsiderada nesse 

modelo, havendo a falsa crença de que aquilo que era gerado pelas pesquisas era, 

necessariamente, bom para os produtores. As atividades de difusão desenvolvidas pela 

extensão rural concentravam-se no processo de transformação cultural do produtor rural, não 

se reconhecendo o campo interativo entre o pesquisador e o produtor rural (ROGERS, 1995; 

SOUSA, 1987). 

Este fato é realçado por meio das declarações feitas por Willy Jonahan Timmer, um 

especialista em extensão agrícola da FAO e o responsável por difundir pelo país as noções 

básicas de extensão no início da década de 1950. O discurso de Timmer era pautado na 

realização de uma reforma mental na atividade e na concepção de vida das populações rurais, 

em que o papel do extensionista era o de "persuadir as populações rurais a aceitar uma 

propaganda" (MUSSOI, 1985, p. 44). 

Este modelo, segundo Fonseca (1985, p. 53), parte do “princípio de que as mudanças 

nas sociedades rurais se dão por intervenções técnicas e não por alterações nas estruturas 

sociopolíticas e econômicas dessas sociedades”. Estes carregam a suposição de 

desenvolvimento rural seria alcançado a partir do equilíbrio social, o qual requer, por sua vez, 

uma busca harmônica entre o rural e o urbano, para que o progresso nas áreas rurais não 

atrapalhasse o industrial (FONSECA, 1985). 

Ao assumir a presidência em 1961, João Goulart anunciou que o caminho da 

modernização do país dependia, antes de tudo, de transformações estruturais na sociedade 

brasileira, mediante reformas de base (agrária, urbana, educacional, bancária, fiscal e 

eleitoral). Este anúncio causou incômodo aos vários segmentos conservadores da sociedade, 

desde militares, elites industriais, financeira e agrárias, até amplas parcelas da classe média. 

Com isso, sob a justificativa dos perigos da instauração de um regime de caráter comunista, 
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teve início o período militar no país, a partir do golpe de 1964 (BERGAMASCO; 

THOMSON; BORSATTO, 2017; PETTAN, 2010). 

 

4.1.5 O regime militar no Brasil: da modernização conservadora
9
 à Embrater 

 

O regime militar caracteriza-se como uma fase de ampla intervenção do Estado na 

agricultura com o objetivo de promover sua modernização, expandir a oferta agropecuária, 

maximizar as exportações e assegurar o abastecimento doméstico. Todas as ações 

governamentais do período estavam associadas a política econômica global do país, embasada 

por um Estado desenvolvimentista e protecionista (PETTAN, 2010). 

Como já foi abordado neste capítulo, desde a segunda metade da década de 1950 que o 

governo brasileiro adotou a estratégia de industrialização por substituição de importações 

como referencial global. No início da década de 1960, todavia, essa estratégia demonstra 

sinais de esgotamento, a partir do abalo sofrido pelos seus mecanismos de financiamento e as 

suas frentes de expansão devido à aceleração da inflação e à redução da capacidade do Estado 

em manter o acordo político que lhe dava suporte. Além disso, as críticas emanadas pelos 

intelectuais e partidos políticos de esquerda (e centro-esquerda) ao padrão dependente e 

excludente da industrialização ecoaram cada vez mais forte, observados, especialmente, na 

mobilização crescente dos movimentos sindical e camponês (DELGADO, 2010). 

Diante desta crise, Grisa e Schneider (2015) e Grisa (2012) apontam a emergência de 

duas opções (referenciais setoriais) na agenda pública. A primeira – reivindicada por 

indivíduos relacionados ao fórum acadêmico (como Caio Prado e Celso Furtado), políticos 

advindos do fórum político (especialmente os que faziam parte do governo de João Goulart) e 

por movimentos sociais (Ligas Camponesas, União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas 

do Brasil – ULTAB, dentre outros), que conformariam mais tarde o fórum da agricultura 

familiar (PICOLOTTO, 2009) – clamava por um conjunto de reformas de base, dentre elas a 

reforma agrária e o crescimento dos salários e do mercado interno. A segunda – formada por 

acadêmicos (como Delfim Neto), também inclusos no fórum acadêmico, mas que trabalham 

dentro de outro viés de desenvolvimento (demonstrando a divergência de ideias no interior de 

                                                 
9
 O termo modernização conservadora foi instituído por Moore Junior (1975) para caracterizar o caso específico 

de transição de uma sociedade agrária pré-industrial para o Estado moderno industrial na Alemanha e no Japão, 

os quais realizaram o processo de modernização de suas sociedades pela via fascista, pautado pelo acordo entre a 

burguesia e os proprietários de terra. Segundo Pires e Ramos (2009), a diferença entre a modernização 

conservadora no Brasil e a do caso alemão e japonês está no fato de que, enquanto no primeiro caso a elite 

dominante nacional não teve a preocupação em ampliar a cidadania para um contingente maior da população, os 

dois últimos incorporaram as classes inferiores à sociedade. Dessa forma, o traço marcante do caso brasileiro foi 

a preservação de uma estrutura fundiária concentrada em grandes unidades de exploração agropecuária. 
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um mesmo fórum), militares que tomaram o governo federal (pertencentes ao fórum 

político
10

) e as elites agrárias – solicitavam uma opção voltada à modernização da agricultura 

para que esta estivesse apta a cumprir suas funções no desenvolvimento econômico do país. 

Dentre os dois referenciais descritos acima, optou-se pela adoção do segundo 

(modernização tecnológica da agricultura), tendo como base o pensamento funcionalista e 

modernizante estadunidense representado por Schultz (1965). As contribuições teóricas de 

Schultz (1964) se pautaram, principalmente, na promoção da educação e do capital humano, 

com vistas ao rompimento da estagnação da agricultura. Segundo o autor, o ponto de 

estrangulamento da agricultura, especialmente nos países subdesenvolvidos, estava nos 

deficientes mecanismos de geração, transferência e acesso aos conhecimentos. Na visão de 

Schultz (1964), a existência de uma massa crítica de capital humano, seja em termos de 

pesquisadores, extensionistas ou público rural, adquire relevante importância entre as 

variáveis que explicam o tradicionalismo da agricultura. Embora reconheça que a inexistência 

desta massa crítica não pode ser considerada como o único fator responsável pelo atraso da 

agricultura, Schultz (1964) ressalta que a formação de capital humano deve ser o ponto de 

partida para todas as outras ações que busquem o desenvolvimento do setor. 

As ações para ajustar este referencial setorial ao global (industrialização da economia 

do país) englobaram: garantia de preços mínimos, crédito rural, assistência técnica e extensão 

rural, pesquisa agropecuária, pequenas desvalorizações cambiais, seguro agrícola, incentivos 

fiscais às exportações, subsídios à aquisição de insumos, expansão da fronteira agrícola e o 

desenvolvimento da infraestrutura do setor (GRISA; SCHNEIDER, 2015). 

A estas ações, criadas pelo governo militar brasileiro, dá-se o nome de modernização 

conservadora. Neste processo, por meio de mecanismos geridos pelo Estado, há o incremento 

de técnicas modernas, porém sem a alteração da estrutura fundiária, originando uma 

subordinação crescente do setor rural. Em outras, esta modernização pode ser caracterizada 

pelo privilégio a áreas, produtos e grupos de produtores específicos (PETTAN, 2010; 

SCHMITZ, 2010). 

Delgado (2010) descreve, de modo claro, algumas características da modernização 

conservadora da agricultura brasileira: 

 

                                                 
10

 Por ser um período marcado pelos governantes militares, pode-se pensar que estes eram os únicos 

representantes e responsáveis pelas ações do Estado. Grisa (2012), porém, descreve estes representantes do 

fórum político como poucos permeáveis às demandas da sociedade, de modo que apenas os grupos de interesse 

que davam apoio à equipe política que estava no poder dialogavam com os burocratas responsáveis pela 

formulação das políticas públicas. 
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(...) (1) o crédito agrícola subsidiado se concentrou nas regiões Sul e Sudeste, 

acentuando os desequilíbrios regionais existentes; (2) privilegiou principalmente os 

grandes produtores e alguns médios, aumentando a concentração fundiária (houve 

uma queda do número de estabelecimentos com menos de 50 ha); (3) favoreceu 

basicamente os produtos agrícolas destinados à exportação, o que, juntamente com o 

aumento da relação preços das exportações/preços dos produtos alimentares, 

provocou um acentuado desequilíbrio na relação entre produção para exportação e 

produção para alimentação, piorando a distribuição de renda no meio rural; (4) a 

modernização da agricultura esteve intimamente associada a uma onda de 

internalização do que na época se chamou de “complexo agroindustrial”, a montante 

e a jusante, com liderança das empresas multinacionais, num processo que foi 

também conhecido como de “industrialização (e internacionalização) da agricultura” 

ou de “revolução verde”; (5) é impensável sem a conjuntura internacional 

extremamente favorável, tanto do ponto de vista da demanda por exportações de 

produtos agrícolas, como pela disponibilidade de crédito no sistema financeiro 

mundial; e (6) promoveu um violento processo de expulsão de mão-de-obra do 

campo, especialmente nas regiões onde a modernização foi mais intensa: o Sudeste e 

o Sul foram responsáveis por cerca de 60% do total das migrações líquidas do meio 

rural nas décadas de 1960 e 1970 (DELGADO, 2010, p.35-36). 

 

Na medida em que o regime militar avança e tem início o período conhecido como 

“anos de chumbo”, os espaços de diálogo entre o governo e a sociedade são minados, e as 

tomadas de decisão tendem a ficar restritas às cúpulas do alto escalão do governo. Este 

processo também refletiu nas ações das ACARs. No que tange aos serviços de ATER, 

observou-se uma crescente centralização das diretrizes adotadas em nível federal, ao mesmo 

tempo em que houve uma perda de autonomia dos estados em relação às ACARs e a 

consequente verticalização do sistema. Com isso, as agências estadunidenses se afastam da 

ABCAR, a qual passa a atuar como um braço do governo no campo, respaldada pelo Sistema 

Nacional de Crédito Rural (SNCR), instituído em 1965 (BERGAMASCO; THOMSON; 

BORSATTO, 2017; PETTAN, 2010). 

Este momento marcou a mudança das metodologias de ATER, inaugurando o modelo 

de transferência de tecnologias (1968-1978) pautado por uma visão que buscava, 

prioritariamente, o aumento da produção, devido a um diagnóstico de insuficiência de oferta 

de alimentos e matérias-primas da agropecuária para o mercado interno. Ao invés do foco nas 

condições de vida da família rural e da consolidação de novas organizações rurais, os 

extensionistas deveriam estar voltados apenas ao aumento da produtividade do trabalho e da 

terra daquelas organizações já existentes. É neste período que se nota, inclusive, o aumento da 

proporção de extensionistas agrícolas quando comparado a de extensionistas domésticas, 

partindo de uma para um no ano de 1962, para um número cinco vezes maior de homens do 

que mulheres em 1975 (BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 2017; RODRIGUES, 

1997; SCHMITZ, 2010). 
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Os planos governamentais do período pensavam a agricultura, de forma simultânea, 

como um mercado para máquinas e insumos e como fonte de divisas. A visão que se tinha, na 

época, era do rural como sinônimo de agrícola e que o desenvolvimento rural era a mesma 

coisa que desenvolvimento agrícola, o qual, visto de uma forma mais ampla, era tido como 

modernização tecnológica da agricultura (DELGADO, 2010; SCHMITZ, 2010). 

O Estatuto da Terra, publicado em 1964, delineava algumas providências para o 

desenvolvimento rural, a partir da ação do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), 

responsável pela assistência técnicas aos projetos de reforma agrária. Contudo, em 1970, o 

IBRA foi substituído pelo Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA) (PETTAN, 2010). 

Dentre as prioridades do Plano Nacional de Desenvolvimento (1972 a 1974), 

ressaltava os amplos investimentos em ciência e tecnologia, o que culminou na criação da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em 1972. Do mesmo modo, com a 

entrada na presidência de Ernesto Geisel, em 1973, criou-se, no outro ano, a Empresa 

Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (Embrater), a qual substituiu a ABCAR. 

Com isso pretendia-se estreitar a relação entre a pesquisa e a extensão, de modo que a 

Embrater e a Embrapa ficaram encarregadas dar todo o suporte financeiro e técnico às 

instituições estaduais de extensão e pesquisa (SOUSA, 1987). 

O modo de ação da Embrater dividia-se em dois: 1) difusão de tecnologias de ponta e 

processos gerenciais aos produtores de média e alta renda, os quais seriam os responsáveis 

pelo aumento da produtividade nacional, visando a maximização das exportações; 2) pacotes 

de crédito e tecnologias simplificados aos produtores de baixa renda, pois estes deveriam 

limitar-se ao abastecimento interno, isto é, à venda do seu excedente às cooperativas locais ou 

a Companhia Brasileira de Alimentos (Cobal) (BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 

2017). 

O segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-1979) trouxe um maior 

estreitamento entre os serviços de ATER e o projeto econômico do governo militar, de 

maneira a garantir o cumprimento das metas agrícolas estabelecidas, devido, sobretudo, a 

sintonia das ações entre Embrater e Embrapa. Não obstante a isso, a partir de 1976, teve início 

o processo de transformação das ACARs em Empresas Públicas Estaduais de ATER, as 

Ematers, dando origem ao Sistema Brasileiro de ATER (SIBRATER). É justamente neste 

período que se dá a especialização das unidades locais, formadas, em sua maioria, por 

técnicos agrícolas, engenheiros agrícolas e veterinários, as quais vieram substituir as esquipes 

de extensionistas rurais e domésticas tradicionais das ACARs. Estas “novas” equipes tinham 

como prioridade a adoção, por parte dos produtores rurais, das tecnologias provenientes da 
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Revolução Verde, garantindo assim importantes índices de modernização da base técnica da 

agricultura, além da integração nacional da Amazônia, do Nordeste e do Centro Oeste. Nesta 

perspectiva, as ações nacionais presentes nos planos governamentais prevaleceram sobre o 

plano teórico e metodológico anterior (modelo difusionista-inovador), que era direcionada a 

pequenos e médios produtores. Isto pode ser observado pelo foco das ações que passou a se 

concentrar numa visão orientada apenas ao aumento da produção e produtividade em 

detrimento das ações de educação, saúde e formação de mão de obra, temas considerados 

anteriormente como transversais à ATER (BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 

2017; PETTAN, 2010; SCHMITZ, 2010). 

 

4.1.6 O repensar da extensão rural: a complexificação de movimentos e ideias 

 

Para Moreira e Carmo (2004), o fato de que as tecnologias convencionais aumentaram 

a produtividade agrícola de cultivos e contribuíram para o aumento de divisas pela exportação 

das monoculturas é algo que não se pode negar. Entretanto, os agricultores que não tinham 

suficiente acesso à terra e a outros recursos produtivos não se ajustaram às condições 

socioeconômicas da agricultura convencional e permaneceram fora da dinâmica da 

modernização agrícola. 

A exclusão dos pequenos produtores às políticas de crédito
11

 e ATER, que serviu para 

acentuar a insustentabilidade deste segmento, somada a um quadro de aumento da 

concentração de terras e de renda, queda dos preços agrícolas, condicionamento aos circuitos 

longos de comercialização e à especulação fundiária, conformam alguns dos resultados 

provenientes do processo de modernização do campo e das políticas econômicas adotadas 

pelo Brasil durante o governo militar. O discurso governista no início da década de 1980, 

contudo, anunciava que as ações adotadas obtiveram resultados favoráveis, os quais poderiam 

ser comprovados pela quantidade recorde de commodities agrícolas exportadas 

(BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 2017).  

O Brasil, na verdade, sentiu os efeitos do prolongamento da crise econômica mundial 

originada pelo aumento do preço do petróleo nos anos 1970 e isto se refletiu numa restrição 

do balanço de pagamentos, no aumento da dívida externa e numa grande pressão 

                                                 
11

 Apesar de que do ponto de vista normativo a política de crédito não excluísse nenhum segmento social, a 

restrição acontecia a partir das condições estabelecidas pelas entidades financeiras, as quais beneficiavam os 

médios e grandes produtores. Ademais, como os outros mecanismos da política pública encontravam-se 

associados ao crédito rural, a exclusão deste se tornava mais um obstáculo para acesso aos demais benefícios 

(GRISA, 2012; BIANCHINI, 2010). 
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inflacionária. O modelo de desenvolvimento agrícola adotado – que implicou num êxodo das 

populações rurais para os centros urbanos em busca de melhores condições de emprego e 

renda – resultou em graves problemas sociais, aumento dos preços dos alimentos da cesta 

básica e agravamento dos indicadores de pobreza absoluta (BERGAMASCO; THOMSON; 

BORSATTO, 2017; PETTAN, 2010). 

Estes problemas apresentados e o processo de democratização e reorganização da 

sociedade brasileira no início da década de 1980 – a partir da revitalização do movimento 

sindical, o surgimento de novos movimentos sociais no campo e a complexificação dos 

personagens e das demandas rurais – colocaram em voga as políticas do governo militar e o 

modelo de desenvolvimento rural adotado, desvinculando paulatinamente o conceito de rural 

como se fosse sinônimo de agrícola e o de desenvolvimento rural do de modernização 

agrícola (dando início ao fórum de desenvolvimento rural que ganhará destaque 

posteriormente). Essa disputa política de conceitos e significados dos termos rural e 

desenvolvimento rural ganha sua importância a partir do reconhecimento, pela sociedade e 

pelo Estado, de quem são seus atores (quem conquista o destaque e quem permanece como 

“figurante”), “quem tem acesso aos direitos sociais, à proteção do Estado e às políticas 

públicas, sobre o que e sobre quem estamos falando quando tratamos do mundo rural em suas 

dimensões ambiental, econômica, social, cultural e política” (DELGADO, 2010, p. 29-30). 

É importante ressaltar que além das consequências econômicas e sociais advindas da 

modernização do campo, os problemas ambientais também se agravaram em virtude da 

utilização de metodologias e práticas agrícolas não conservacionistas e de uma mecanização 

intensiva, com os resultados evidenciados pela erosão do solo, assoreamento dos rios e 

contaminação dos agricultores e dos recursos hídricos pelo uso indiscriminado de agrotóxicos. 

As pressões da sociedade civil e do movimento ambientalista (o que daria início ao fórum da 

agroecologia, o qual assumiria posição de destaque no processo construtivo da PNATER duas 

décadas depois) propiciaram, inclusive, a incorporação de questões sociais e ambientais nas 

diretrizes do terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento (1980-1985), o qual buscava, por 

outro lado, a continuidade do projeto de modernização agrícola (BERGAMASCO; 

THOMSON; BORSATTO, 2017; PETTAN, 2010). 

Paralelo a este processo, Lisita (2005) descreve que, devido ao fim do crédito agrícola 

subsidiado, os extensionistas começam a questionar a lógica dominante (difusionista) que 

pautava as ações de extensão rural no Brasil e iniciam a construção de uma nova proposta de 

extensão rural. Em outras palavras, a extensão começa a repensar seu modo de agir e assume 



97 

 

 

um papel mais relevante, a partir da construção de uma “consciência crítica” dos 

extensionistas. 

Neste contexto, tem-se início o quarto período da extensão rural brasileira, classificado 

por Schmitz (2010) como o repensar da extensão rural (1979 a 1991). Esta etapa é 

caracterizada, segundo o autor, pela luta de diversos setores em busca da redemocratização. 

Neste aspecto, o público preferencial é novamente modificado, de modo a incluir os pequenos 

e médios agricultores, além do retorno da abordagem com enfoque social, englobando a 

qualidade de vida da família rural. O planejamento participativo, a importância do saber do 

agricultor e a pedagogia da libertação ou crítica desenvolvida por Freire (1983) passaram a 

constar no discurso de uma parte da extensão rural. Estas propostas, porém, mantiveram-se 

“no nível do discurso e o movimento do repensar não conseguiu evitar o desmantelamento do 

serviço” (SCHMITZ, 2010, p.117), como será visto adiante.  

Este repensar, entretanto, dividiu o debate acerca do extensionismo brasileiro em três 

vertentes: uma mais voltada à conservação do processo de especialização da ATER em termos 

técnico-produtivistas; outra que buscava o retorno da perspectiva humano-assistencialista, 

presente no sistema ABCAR; e uma terceira, mais crítica, a abordagem humano-

assistencialista (descrita como paternalista) e próxima ao reconhecimento do protagonismo 

dos agricultores familiares, temática debatida no período do repensar (BERGAMASCO; 

THOMSON; BORSATTO, 2017; PETTAN, 2010). 

 

4.1.7 O fim da Embrater e o início do neoliberalismo 

 

A despeito dos avanços obtidos pelos debates críticos sobre a forma de atuação da 

extensão rural brasileira, a Embrater passou a ter sua existência e manutenção ameaçada no 

último mandato do governo militar, o qual acreditava que a modernização agrícola resultou 

em sucesso e cumprimento das metas estipuladas e, por isso, não haveria mais a necessidade 

de um serviço de ATER público, devendo este limitar-se à prestação de serviços privados. 

Dentro desta perspectiva, o Ministério da Agricultura deveria voltar seus recursos aos 

programas de comercialização e crédito agrícola junto àqueles produtores mais articulados e 

integrados ao mercado. Em 1983, ademais, cria-se a primeira proposta de fusão da Embrater à 

Embrapa, que foi barrada pela articulação da diretoria da Embrater junto ao governo 

(BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 2017; PETTAN, 2010). 

Eleito indiretamente pelo colégio eleitoral em 1985 (apesar do movimento pelas 

Diretas Já), Tancredo Neves não chegou a ocupar o cargo (faleceu dias após sua eleição), 
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passando-o a José Sarney, vice-presidente que efetivamente tomou posse da presidência da 

república. Respeitando a estratégia e os cargos indicados por Tancredo antes de sua morte, 

Sarney define Romeu Padilha de Figueiredo como presidente da Embrater. Seguindo as 

diretrizes do primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República (I PND-NR) e 

da carta do 4º Congresso da CONTAG, Padilha proclamou que a extensão rural priorizaria os 

pequenos e médios agricultores, estabelecendo o regate a dívida social para aqueles 

segmentos excluídos anteriormente (BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 2017; 

PETTAN, 2010).  

Isto demonstra a escolha pela terceira vertente (crítica) do debate do extensionismo 

brasileiro, mais voltada a atender os princípios estabelecidos com o período do repensar. 

Desse modo, os pequenos produtores, posseiros e populações tradicionais (antes vistos como 

ignorantes e seus conhecimentos como retrógrados) tornam-se prioridade da extensão rural e a 

Embrater passa a adotar um discurso sociológico para interpretar a realidade e definir as bases 

da ação extensionista, com ênfase no trabalho participativo, na organização rural e 

sustentabilidade ecológica (PETTAN, 2010). 

Rodrigues (1997) descreve este momento da extensão rural brasileira, baseando-se 

amplamente nas ideias de Freire (1983). Para o autor, o extensionista já não é um agente de 

mudança, mas sim um interlocutor capaz de estabelecer um relacionamento dialógico, 

horizontal e democrático. Pretende-se que o agricultor passe a atuar como sujeito de suas 

ações, a partir da problematização de sua realidade e da participação no processo de tomada 

de decisão. O progresso tecnológico também assume sua importância, porém não se cogita a 

intervenção impositiva da adoção de pacotes tecnológicos, como se agia outrora. Ao 

contrário, o foco está na organização autônoma e na viabilização técnica, econômica e 

gerencial daqueles historicamente marginalizados, dentro de uma perspectiva humanista 

crítica e libertadora, sem paternalismo. 

Merece destaque também a criação, em 1985, do Ministério da Reforma e do 

Desenvolvimento Agrário (MIRAD), que incorporou o INCRA, oportunidade em que foi 

lançado o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária (IPNRA), o qual previa o uso de 

metodologias participativas e da pedagogia de alternância como princípios (PEIXOTO, 2008). 

Por outro lado, os próximos atos governamentais iriam à contramão das propostas 

debatidas naquele momento e culminariam com a extinção da Embrater. Incialmente, em 

1986, o governo Sarney iniciou algumas reformas institucionais com o objetivo de conter os 

gastos públicos, mediante a extinção de empresas que não geravam divisas ao Estado. Neste 

sentido, deu-se início a Operação Desmonte, articulada pelos ministérios da Fazenda e da 



99 

 

 

Administração, que buscava a extinção de ministérios, autarquias e empresas federais 

(BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 2017).  

Em direção oposta às discussões presentes na Embrater e no MIRAD, foi lançado, em 

1986, o plano de Metas da Agricultura que objetivou safras recordes, por meio do incremento 

tecnológico e em bases difusionistas. Na busca da concretização deste plano, os dirigentes do 

MIRAD, Ministério da Agricultura e suas respectivas autarquias foram substituídos. Em meio 

a isto, a Operação Desmonte propôs a fusão entre a Embrater e a Embrapa, algo já pensando 

anteriormente, mas não efetivado. A proposta de fusão, novamente, não se logrou exitosa, 

tendo a FASER coordenado um movimento de resistência denominado SOS Extensão Rural, 

a partir 1° Congresso Nacional dos Trabalhadores da Extensão Rural do Setor Público 

realizado em 1987. Posteriormente, uniram-se ao movimento Associação dos Servidores da 

Embrater (ASSER), as Associações Estaduais de Engenheiros Agrônomos (AEAs), a 

Federação das Associações de Engenheiros Agrônomos do Brasil (FAEAB), os Conselhos de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), as organizações ligadas aos trabalhadores 

rurais, como a CONTAG e, inclusive, organizações patronais, como a Confederação Nacional 

da Agricultura (CNA) e a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). Com isso, a 

Embrater manteve sua estrutura e o movimento ficou conhecido como a maior mobilização da 

extensão rural no Brasil, pela união de distintos fóruns de produção de ideias (alguns, 

inclusive, com ideários antagônicos), como o dos profissionais, da agricultura familiar e da 

agricultura patronal (BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 2017; PETTAN, 2010). 

O final da década de 1980 é caracterizado com um período de intensas mudanças 

políticas e econômicas. A insuficiência dos limites orçamentários impostos, somada a 

concepção neoliberal (novo referencial global) que no momento seguinte seria predominante, 

implicou em novas estratégias e instrumentos para a ação governamental. Neste âmbito, o 

Governo Sarney extingue a Embrater em 1989, através do Decreto nº 97.455 de 15 de janeiro 

do mesmo ano. Contudo, a esfera extensionista buscou uma forma de reação e, apoiada pelos 

produtores rurais, realizou uma grande marcha em Brasília. Em contrapartida, o Congresso 

Nacional aprovou o Decreto Legislativo nº 3 de 05 de abril de 1989, que sustou a extinção da 

Embrater (PEIXOTO, 2009). 

A vitória, no entanto, foi efêmera, pois no ano seguinte a extensão rural brasileira 

sofreu, talvez, o golpe mais forte de toda a sua história: em 1990, no primeiro dia do Governo 

Collor, a Embrater foi nova e definitivamente extinta. Desta vez, a esfera extensionista não 

conseguiu articular-se como anteriormente e obter êxito junto ao Congresso Nacional para 

reverter a decisão do governo (PEIXOTO, 2009). 
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4.1.8 O desmantelamento do serviço público extensão rural e o aparecimento de uma nova 

categoria social 

 

A década de 1990 é, na visão de Delgado (2010), decisiva para delimitar o modo com 

que se dará a disputa na sociedade brasileira do papel da agricultura na economia, assim como 

a assimilação do significado do Brasil rural e do desenvolvimento rural. Com base no termo 

“confluência perversa”, criado por Dagnino (2004), o autor ressalta a presença nesta década 

de dois projetos políticos alternativos que, por diferentes razões, passam a coexistir na 

sociedade de modo conflituoso, já que são paradoxais em suas diversas forma de atuação. 

Estes são o projeto neoliberal, por um lado, e projeto democratizante (no sentido de 

democratização da sociedade, ao invés de democrático), por outro. 

Quando se tem em mente o mundo rural, o agronegócio surge como protagonista do 

projeto neoliberal, a partir do seu relevante peso político na história do Brasil, o qual fora 

revigorado pela função primordial desenvolvida no que Delgado (2005) denominou de 

“ajustamento constrangido à globalização”, período em que há um relançamento das políticas 

agrícolas de máxima prioridade ao agronegócio, sem mudança na estrutura agrária. Desta 

forma consolida-se a visão elitista de que o “papel da agricultura na economia consiste na 

geração de saldos crescentes na balança comercial para tentar manter sob controle a conta de 

transações correntes da balança de pagamentos” (DELGADO, 2010, p.30). 

Pelo prisma do mundo do trabalho, o projeto democratizante foi sendo arquitetado no 

meio rural especialmente pelas lutas pela reforma agrária e pela construção de um projeto 

“alternativo” de desenvolvimento rural baseado no segmento da agricultura familiar, tendo 

como seus atores principais as categorias sociais, estabelecidas na década de 1990, de sem 

terra, assentados e agricultores familiares. É exatamente em decorrência desse movimento que 

o projeto democratizante consegue descontruir, intelectual e politicamente, a compreensão de 

rural como agrícola e de desenvolvimento como modernização, e continua na busca de 

reconstruir conteúdos mais ajustados para estes conceitos numa trajetória difícil e complexa 

(DELGADO, 2010). 

Esta redefinição do conceito de rural que transcende o agrícola engendra, na 

perspectiva de Dal Ros (2012b), a construção de um novo conceito de desenvolvimento rural 

(que irá subsidiar posteriormente a produção de ideias no fórum do desenvolvimento rural) 

capaz de congregar questões de gênero, social e equidade territorial, além do acesso aos bens, 

serviços e demais benefícios gerados pelo desenvolvimento global da sociedade, com o intuito 

de amenizar a pobreza e as desigualdades ainda existentes no campo. 
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No campo político, o governo criou o Ministério da Agricultura e Reforma Agrária 

(MARA) em substituição ao MIRAD e aprovou a Lei nº 8028, de abril de 1990, determinando 

que os serviços de ATER fossem alocados neste novo ministério, porém sem maiores 

especificações. Por conseguinte, em outubro de 1990, um novo decreto transferiu o acervo 

técnico e o patrimônio da extinta Embrater para a Secretaria Nacional de Reforma Agrária, 

assim como a coordenação do SIBRATER à Embrapa. Desse modo, a regulamentação e 

prestação dos serviços de ATER ficaram, neste período, alocadas no INCRA. A Lei Agrícola 

de 1991, aliás, dispôs sobre os serviços de ATER de maneira geral, sem atribuir os encargos 

de sua execução a nenhuma instância governamental (BERGAMASCO; THOMSON; 

BORSATTO, 2017; PEIXOTO, 2008). 

A Embrapa, por sua vez, constituiu uma equipe advinda do seu Departamento de 

Transferência de Tecnologia (DTT) para coordenar o SIBRATER. Para isso, criou a 

Secretaria de Assistência Técnica e Extensão Rural (SER), responsável por traçar o Plano de 

Ação Estratégica da Secretaria de Assistência Técnica e Extensão Rural (1991-1995). Embora 

a ação tenha seu valor, é de conhecimento amplo o fato de que a Embrapa não dispunha do 

savoir-faire e recursos financeiros e humanos suficientes a esta atribuição. Além disso, sabe-

se que a aptidão da empresa sempre esteve associada à pesquisa agropecuária, com vistas à 

transferência vertical das tecnologias produzidas em suas unidades. Até mesmo no período em 

que atuou em conjunto com a Embrater, seu papel se restringia a geração de tecnologias. Por 

fim, durante o período do repensar da extensão rural, a Embrapa permaneceu distante dos 

debates e não teve a oportunidade de se apropriar das discussões sobre a pesquisa e a 

metodologia participativas, o “novo” papel da ATER e o protagonismo da agricultura familiar 

no desenvolvimento rural (BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 2017). 

Nos anos subsequentes, o setor de extensão rural passou por um período intenso de 

desgaste e extrema desestruturação (sucateamento). Este período é classificado por Schmitz 

(2010) como o desmantelamento do serviço de extensão e compreende o ano 1991 até o 

período em que realiza sua análise (2010). Entretanto, o trabalho de Pettan (2010) demonstra 

que houve uma recuperação parcial nos anos 2000, inclusive em termos de recursos 

destinados ao setor.  

As consequências deste desmantelamento foram sérias em todo o território brasileiro 

com a ocorrência de extinções, fusões, mudanças de regime jurídico e, principalmente, a 

perda de organicidade e articulação entre as diversas instituições do sistema oficial de ATER. 

Os dirigentes das empresas estaduais, visando a manutenção da articulação entre as 

instituições, uniram-se e criaram, em 1990, a Asbraer (PEIXOTO, 2009; SILVA, 2010). O 
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desmembramento, contudo, foi inevitável, devido ao fato de que a grande parcela das 

empresas estaduais (EMATERs) apresentarem forte dependência de recursos repassados pela 

extinta Embrater. Nos dias atuais, a fragilidade de muitas dessas instituições permanece, em 

virtude, na maioria dos casos, dos exíguos recursos que são repassados pelos governos 

estaduais. 

A década de 1990 também foi o período para o reconhecimento de uma nova categoria 

social rural (a do agricultor familiar), conforme apontado anteriormente por Delgado (2010), 

que viria substituir gradativamente outras denominações como a de “pequeno produtor”, 

buscando identificar de forma mais adequada este segmento social concreto. A criação desta 

nova categoria de análise tem como origem as ações de entidades pertencentes ao fórum da 

agricultura familiar
12

, como o MST, a CONTAG e o Movimento Sindical de Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais (MSTTR), além dos estudos acadêmicos realizados pelo fórum 

científico, como aqueles empreendidos por Veiga (2007), Abramovay (2007) e Lamarche 

(1993), o primeiro publicado inicialmente em 1991 e o segundo em 1992. A pesquisa de 

Lamarche (1993), aliás, influenciou de sobremaneira o modo como conceituamos atualmente 

a exploração familiar, a partir da noção da unidade de produção agrícola como um ambiente 

em que a propriedade e o trabalho possuem intrínseca relação com a família. 

Do mesmo modo, o trabalho de Abramovay (2007) reúne argumentos lúcidos e 

contundentes que demonstram que não há qualquer razão histórica que contribua para a visão 

dominante de que a agricultura familiar é um sinônimo de precariedade técnica, estagnação 

econômica e miséria social. A criação dessa nova categoria social, somada às cobranças 

construídas por porta-vozes dos movimentos sociais em torno da política nacional de reforma 

agrária, em especial do serviço de ATER, viria a influenciar as políticas públicas no restante 

dos anos 1990 e na década seguinte. 

A passagem do SIBRATER pela Embrapa durou pouco tempo, sendo novamente 

transferido no governo de Itamar Franco, que assumiu após o impeachment de Fenando 

Collor. Um decreto de julho de 1992 determinou a alçada dos serviços de ATER ao MARA, 

sem atribuir, contudo, um órgão específico que assumiria esta função. Este Ministério, em 

outubro daquele ano, foi transformado em Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da 

Reforma Agrária (MAARA). A Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), criada em 

setembro de 1993, se tornou responsável pela coordenação do SIBRATER, retirando-o da 

                                                 
12

 Agraciado por um ambiente com maior abertura política, os integrantes do fórum da agricultura começaram a 

modificar a forma do encaminhamento das lutas, mediante a adoção de uma estratégia propositiva associada à 

pressão frente aos governos, ao invés da postura de cunho reivindicativa que dominava ações até então 

(PICOLOTTO, 2011). 
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Embrapa. O Decreto nº 1.261, de 04 de outubro de 1994, instituiu o Departamento de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (DATER) na estrutura do “novo” Ministério, com a 

premissa de embasar as ações governamentais de ATER, enfocando a agricultura familiar. 

Contudo, a ação do DATER foi limitada, pois além da carência de recursos, havia pouca 

representatividade política por parte dos setores executores de ATER do MAARA 

(BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 2017; PEIXOTO, 2009; SILVA, 2010). 

Essas mudanças do SIBRATER nas diversas instâncias governamentais, apesar da sua 

manutenção oficial, denotam duas situações: em primeiro lugar, o reconhecimento do Estado 

que cabia à iniciativa privada a organização de serviços considerados não essenciais, o que 

causou, na prática, a extinção dos serviços públicos federais de ATER; em segundo, a intensa 

mobilização do terceiro setor (composto por organizações não governamentais, sindicatos, 

associações e cooperativas de prestação de serviços) para executar os serviços de ATER no 

Brasil, a partir da extinção da Embrater. Neste cenário, empresas responsáveis pela 

comercialização de insumos agrícolas e maquinário assumiram esta função, mediante o envio 

de técnicos às propriedades para a prestação de assistência técnica associada a recomendação 

de receituário e uso de seus produtos (BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 2017). 

Paralelo a isso, conforme argumentação de Dias (2008), este serviço também se manteve a 

cargo dos governos estaduais e municipais e de uma série de entidades e organizações não 

governamentais (ONGs), possibilitando, inclusive, inovações na prática extensionista. 

Neste contexto, Pettan (2010) argumenta que a extinção da Embrater não exprimiu a 

total extinção da prestação dos serviços públicos e estatais de ATER, mas implicou na adoção 

em cada estado da totalidade destes serviços. Diante disso, o autor descreve que a situação 

financeira e o interesse político de cada estado tornou o setor extensionista muito 

heterogêneo, comprometendo a qualidade e a regularidade dos serviços prestados, por um 

lado, e denotando o surgimento de diferentes modelos de financiamento para estas atividades, 

por outro. 

A despeito do esgotamento e desmonte que este período trouxe ao sistema oficial de 

ATER, Simon (2003) assegura que o processo serviu para ampliar nas entidades estaduais de 

extensão rural a consciência sobre a relevância da agricultura familiar, tanto do ponto de vista 

político e econômico, como nas dimensões sociais e ecológicas. Este reconhecimento foi 

ratificado no “Seminário Nacional: Agricultura Familiar e Extensão Rural em Debate” 

realizado pela FASER e CONTAG em setembro de 1995, no qual discutiu-se sobre a 

necessidade de um novo modelo de desenvolvimento rural, baseado no fortalecimento da 
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agricultura familiar e em um novo papel da extensão rural, pautado na equidade (PETTAN, 

2010). 

 

4.1.9 A ampliação das ideias: o fortalecimento dos movimentos em defesa da agroecologia e 

da agricultura familiar e a criação do PRONAF 

 

Ainda em relação à década de 1990, Schneider, Mattei e Cazella (2004) enumeram 

dois fatores que foram fundamentais para mudar os rumos do desenvolvimento rural no 

Brasil. O primeiro fator refere-se ao movimento sindical dos trabalhadores rurais ligados à 

CONTAG e ao Departamento Nacional de Trabalhadores Rurais da Central Única dos 

Trabalhadores (DNTR/CUT), particularmente da região meridional do Brasil, que passou a 

organizar-se e direcionar seus esforços e exigências para a chamada “reconversão e 

reestruturação produtiva” dos agricultores familiares, com ênfase àqueles que estavam sendo 

afetados pela abertura comercial e a desregulamentação do mercado no período, fatores que 

foram amplificados pela concorrência intensa com os países do Mercosul (Mercado Comum 

do Sul). Desse modo, as reivindicações desses trabalhadores rurais que começaram a ganhar 

forma na Constituição de 1988, assumem destaque nas “Jornadas Nacionais de Luta”, na 

primeira metade da década de 1990, as quais passam a ser designadas de “Grito da Terra 

Brasil”, a partir de 1995.   

O outro fator remete aos estudos realizados em conjunto pela FAO e o INCRA 

(FAO/INCRA, 1996) e Guanziroli et al. (1994) – englobados no fórum científico, mas com 

forte influência do fórum político e do fórum de comunidades de políticas públicas – que, 

além de influenciarem a construção do conceito de agricultura familiar, conformaram uma 

gama significativa de diretrizes que balizariam a formulação de políticas públicas de acordo 

com as especificidades deste segmento social. Estes estudos também serviram para as 

primeiras ações que dariam origem, posteriormente, ao PRONAF, demonstrando assim o 

processo de circulação de ideias do fórum de produção de ideias para o fórum das 

comunidades de política pública, conforme descrito por Fouilleux (2000). 

Nesse ínterim, ressaltam-se as organizações ligadas ao movimento ambientalista e 

estudantil que disseminam, desde o início da década de 1990
13

, princípios agroecológicos 

                                                 
13

 Embora o movimento ambientalista no Brasil tenha surgido com mais ênfase no final dos anos de 1980 e 

durante a década de 1990, encontros, reuniões e conferências realizadas em nível internacional sobre a relação 

entre o desenvolvimento e o meio ambiente já ocorrem há mais tempo. Como exemplo, pode-se citar: a 

Conferência de Estocolmo (1972); os trabalhos do Clube de Roma (1972-1974); o Relatório Global Ano 2000 

(1980); o Relatório Bruntland (1987); a Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente, conhecida como Rio-92; o 
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entre algumas ONGs, o que contribuiu para a projeção da Agroecologia como movimento 

social (e a consolidação do fórum de Agroecologia), a partir da rearticulação das bases do 

movimento da Agricultura Alternativa no Brasil. Como exemplo de organizações que 

começaram a adotar princípios e metodologias da Agroecologia desde o final da década de 

1980, cita-se: a Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE), a 

Associação de Agricultura Orgânica (AAO) e a Associação de Agricultores Biológicos do 

estado do Rio de Janeiro (ABIO) (BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 2017; 

BRANDEBURG, 2002; LUZZI, 2008).  

Cita-se também, mais ao fim da década de 1990, a atuação da Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Sul (EMATER-RS) que adotou formalmente a 

perspectiva agroecológica para os trabalhos dos extensionistas (CAPORAL; COSTABEBER, 

2002).  

Devido à importância que a Agroecologia representará no processo de construção da 

PNATER, merece uma breve discussão sobre este conceito. De acordo com Wezel et al. 

(2009), os vários significados do termo Agroecologia têm causado uma confusão entre os 

cientistas e o público, tendo em vista a amplitude de sua abordagem e suas diferentes 

interpretações, tais como uma ciência, uma prática agrícola e um movimento político ou 

social. Em seu artigo, os autores apresentam as diferentes concepções que o termo possui na 

França, Alemanha, Estados Unidos e Brasil. Na França, é entendida como uma prática 

agrícola, porém é aceita também a definição associada a um movimento social. Na Alemanha, 

a Agroecologia tem uma longa tradição como uma disciplina científica. Já nos Estados 

Unidos e Brasil ocorrem as três interpretações, com a predominância da Agroecologia como 

uma ciência nos Estados Unidos e com uma forte ênfase de um movimento social e um 

conjunto de práticas agrícolas no Brasil. 

Dentro desse contexto, Miguel Altieri, Stephen Richard Gliessman e Eduardo Sevilla 

Guzmán aparecem como os principais pesquisadores da temática agroecológica, sendo os dois 

primeiros da corrente norte-americana e o último da corrente europeia. Para Altieri (1989, 

p.26), a Agroecologia é compreendida como uma “disciplina científica que enfoca o estudo da 

agricultura sob uma perspectiva ecológica e com um marco teórico cuja finalidade é analisar 

os processos agrícolas de forma abrangente”. Trata-se de uma perspectiva, segundo Altieri 

(2004), capaz de integrar princípios agronômicos, ecológicos e socioeconômicos para uma 

                                                                                                                                                         
Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, sigla em inglês), em 2007, dentre outros 

(NASCIMENTO, 2012). 
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compreensão mais abrangente dos agroecossistemas, assim como avaliar as consequências das 

tecnologias sobre os sistemas agrícolas e a sociedade de um modo geral. 

Já Gliessman (2008) define agroecologia como o conjunto de conhecimentos e 

metodologias capazes de desenvolver uma agricultura que seja consistente pela perspectiva 

ambiental, apresente viabilidade econômica e uma produção representativa. A agroecologia 

proporciona, conforme o autor, os conceitos e princípios que vão além de uma agricultura 

baseada apenas em resultados econômicos, incorporando outras dimensões que englobam o 

manejo de agroecossistemas sustentáveis. 

Tem-se, por fim, a perspectiva de Guzmán (2002) que se difere das apresentadas 

anteriormente, devido a sua marcante defesa pela perspectiva sociológica. Neste aspecto, o 

autor reitera o fato de que, ao se basear na ação social coletiva, a Agroecologia deve ser vista 

como uma proposta de cunho sociológico. Dessa forma, a Agroecologia deve trabalhar 

mediante a interação de distintas disciplinas e formas de conhecimento, de modo a compor 

um pluralismo metodológico e epistemológico, a partir do qual a perspectiva sociológica 

assumirá um papel central. 

Quanto ao contexto político, no último ano do governo de Itamar Franco (1994), foi 

criado o Programa de Valorização da Pequena Produção Rural (PROVAP) em resposta às 

pressões do movimento sindical rural que tiveram início desde o final da década de 1980. Sob 

coordenação do DATER/SDR/MAARA, o PROVAP operava basicamente com recursos do 

Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) e tinha como objetivo conceder crédito 

agrícola e apoio agrícola aos pequenos produtores rurais. Apesar dos modestos recursos 

aportados para os agricultores, o PROVAP surge como um elemento de passagem a uma 

política pública diferenciada por categorias de produtores rurais, pois, até então, os pequenos 

agricultores eram enquadrados como “miniprodutores” pelas regras do Manual de Crédito 

Rural do Ministério da Agricultura, de modo que tinham que pleitear recursos em 

concorrência com os grandes proprietários, num processo desigual e historicamente favorável 

aos últimos (PETTAN, 2010; SCHNEIDER; MATTEI; CAZELLA, 2004). 

Quando Fernando Henrique Cardoso assume a presidência, em 1995, também 

pressionado pelas organizações ligadas aos agricultores familiares que exigem o cumprimento 

de acordos assumidos durante sua campanha. O governo de FHC reformula a concepção e a 

abrangência do PROVAP e transforma-o em uma nova proposta chamada de Plano de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar 1995-1996 (PLANAF), lançado em agosto de 1995. A 

construção deste Plano se deu num ambiente de grandes transformações globais, quebra de 

paradigmas e de relevantes mudanças na economia e nas sociedades. Nesse contexto a 
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concepção do PLANAF será influenciada pelo conceito emergente do desenvolvimento 

sustentável, o qual coloca a dimensão humana como ponto chave do processo, além de 

considerar os aspectos econômicos, sociais e ambientais. Perspectiva diferente daquela em 

que se criou o PROVAP, no qual a dimensão quantitativa do crescimento econômico se 

sobressaia à dimensão qualitativa do bem estar social (PETTAN, 2010). 

Pettan (2010) destaca também a importância deste momento para os agricultores 

familiares a partir do reconhecimento público e oficial, por parte do governo federal, dos 

seguintes aspectos: 1) a existência e importância do segmento social denominado agricultura 

familiar; 2) os problemas e limitações inerentes a este segmento em virtude do processo 

histórico e excludente da “modernização conservadora”; 3) a sua relevância e contribuição 

socioeconômica para a sociedade brasileira; 4) as carências de políticas públicas direcionadas 

especialmente para este setor. 

Desse modo, as mudanças ocorridas no fórum da agricultura familiar desde a abertura 

democrática, as transformações e debates que ocorreram no fórum científico, especialmente a 

partir do início da década de 1990, e as ideias e interesses dos representantes do fórum 

político contribuíram para que o governo federal instituísse, em junho de 1996, o PRONAF. 

Em outras palavras, houve a passagem de um período de instabilidade e debate público 

(condição arena) para um momento de estabilidade na política pública (condição fórum). O 

PRONAF desta época não apresentou nenhuma alteração significativa de conteúdo com 

relação ao seu antecessor (PLANAF). Além disso, definia a categoria de agricultor familiar 

como àquela em que 80% da renda tinha origem na produção agropecuária do 

estabelecimento familiar e a composição da mão de obra deveria ser predominantemente da 

família (BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 2017; FOUILLEUX, 2011; GRISA, 

2012; PETTAN, 2010). 

Outro aspecto que ganhou destaque desde o período da redemocratização foram as 

lutas pela reforma agrária, nas quais o MST protagonizou várias ocupações em latifúndios e 

prédios públicos, sempre sendo reprimido de forma impetuosa pelas forças policiais. Por essa 

via, dois massacres ganharam maior repercussão: o de Corumbiara, em 1995, em Rondônia; e 

o de Eldorado dos Carajás, no Pará, em 1996. A dimensão dos massacres e a pressão dos 

movimentos sociais fizeram com que o governo organizasse espaços formais de diálogo. 

Desse modo, no mesmo ano do massacre de Eldorado dos Carajás, foi criado o Gabinete do 

Ministro de Estado Extraordinário de Política Fundiária com a incumbência de deliberar sobre 

as demandas pela reforma agrária e de setores populares, especialmente a agricultura familiar 

(BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 2017). 
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Grisa (2012) aponta três fatores que contribuíram para que os representantes do fórum 

político entrassem em acordo para a construção do PRONAF: 1) determinados representantes 

do fórum da agricultura familiar eram filiados e ativos junto à executiva nacional do Partido 

da Social Democracia Brasileira (PSDB), o qual era preponderante entre os porta-vozes do 

fórum político no período. Com isso, o trânsito de atores nos dois fóruns de produção de 

ideias e a defesa de suas respectivas ideias em ambos os espaços colaboraram para que certas 

manifestações referentes à agricultura familiar se transformassem em uma política pública 

direcionada especificamente ao setor; 2) Havia o interesse em influenciar o movimento rural, 

de maneira a garantir apoio político e eleitoral, além da manutenção da ordem social no 

campo; 3) os estudos advindos do fórum científico, como aqueles desenvolvidos em conjunto 

pela FAO/INCRA (1996) e Guanziroli et al. (1994), persuadiram os representantes do fórum 

político a construírem um programa focado na agricultura familiar. Ademais, esta proposta 

(referencial de política pública do PRONAF) estava de acordo com o referencial global 

(neoliberalismo), orientação seguida pelos principais porta-vozes do fórum político. 

Esta conjuntura permitiu a emergência da primeira geração de políticas públicas para 

agricultura familiar brasileira, pautadas por um referencial setorial agrícola e agrário 

(SCHNEIDER; SHIKI; BELIK, 2010). As políticas voltadas ao referencial agrícola 

englobaram ações de crédito rural (PRONAF) e seguro de produção (Seguro da Agricultura 

Familiar – SEAF, criado em 2004) e preço (Programa de Garantia de Preço da Agricultura 

Familiar – PGPAF, criado em 2006) (GRISA; SCHNEIDER, 2015); já as políticas 

relacionadas à perspectiva agrária aglutinam as políticas de assentamentos de reforma agrária, 

a qual vem sendo realizada até os dias atuais, porém com importantes oscilações 

(DATALUTA, 2016). Esse conjunto de políticas demandou do governo e da sociedade 

brasileira uma visão mais próxima às características inerentes da agricultura familiar, assim 

como a sua importância para o desenvolvimento do país, especialmente no âmbito agrário e 

da produção agrícola (GRISA; SCHNEIDER, 2015). 

 

4.1.10 O início de uma “nova” extensão rural para a agricultura familiar  

 

A partir da institucionalização do PRONAF, tem início outro período da extensão rural 

brasileira, classificada por Schmitz (2010) como a fase de discussão e experimentação e que 

abrangeria de 1996 até os dias atuais. O debate sobre os novos rumos da extensão rural 

brasileira – pública, universal e capaz de dar conta dos desafios vindouros – volta à tona a 

partir da pressão da sociedade civil organizada e abre esta nova fase. O marco deste período 
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foi a realização do “Seminário Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural - Uma nova 

extensão para a agricultura familiar”, decorrido em agosto de 1997 e organizado pela FASE, 

CONTAG, Asbraer e apoiado pelo governo federal. Neste evento, houve um resgate das 

discussões sobre os princípios e orientações do serviço de ATER público, dentro de uma 

perspectiva crítica e do movimento agroecológico, assim como algumas propostas para sua 

instrumentalização. Nos três meses após o evento foram realizados outros seminários, com a 

mesma temática, em todos os estados da federação, tendo participado extensionistas, 

agricultores familiares, sindicalistas e pesquisadores, num total de aproximadamente oito mil 

pessoas (BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 2017). 

Ao analisar este Seminário, Abramovay (1998) constatou que o evento demonstrou 

uma força social inédita, capaz de mobilizar forças heterogêneas em torno de um processo de 

tomada de consciência e de organização que abriria portas para uma nova relação entre a 

sociedade e o meio rural. O autor destaca, ainda, que o traço mais importante do Seminário foi 

a capacidade de diálogo de cada indivíduo e entidade, em que a disposição para ouvir e levar 

em conta ideias diferentes daquelas com que cada um chegou foi capaz de engendrar a 

pressão decisiva para que a reestruturação do setor não ficasse restrita a um exercício de 

reengenharia, na qual os atores principais do trabalho atuariam como meros espectadores. 

Outro evento realizado no mesmo ano e que também teve uma ampla repercussão foi o 

“Workshop Uma Nova Assistência Técnica e Extensão Rural Centrada na Agricultura 

Familiar”, organizado pela FASER, CONTAG, Asbraer, MAA (Ministério da Agricultura e 

do Abastecimento) e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Os 

resultados deste evento apontaram para uma proposta de ATER centrada exclusivamente na 

agricultura familiar, gratuita ao seu público e financiada com recursos públicos, mas que 

outras organizações pudessem também prestar este serviço, como ONGs, associações e 

cooperativas de agricultores, empresas e outras entidades públicas. Além disso, suas 

concepções assinalavam para o pluralismo na prestação dos serviços, de maneira a incluir e 

respeitar as especificidades das populações tradicionais, indígenas e quilombolas 

(BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 2017). 

Neste contexto, o sistema extensionista deveria organizar-se em rede e se basear no 

controle social da gestão, mediante a participação dos agentes e seus respectivos beneficiários 

na avaliação e proposição dos serviços. O desenvolvimento sustentável foi estabelecido como 

eixo norteador do trabalho de ATER, dentro de uma perspectiva que abarcava os princípios da 

Agroecologia. A abordagem agroecológica assumiu, inclusive, posição de destaque junto aos 

agricultores familiares por basear-se na construção horizontal do conhecimento, promover um 
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modelo produtivo diverso e enfocar questões de gênero, juventude e Educação do Campo. É 

óbvio que todas estas propostas não foram consolidadas naquele momento (levaria alguns 

anos), mas suas discussões afloraram uma mobilização ampla de atores envolvidos com a 

extensão rural nacional (BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 2017). 

Outra ação importante foi a criação, em 1997, do Projeto Lumiar, coordenado pelo 

INCRA e voltado à assistência técnica descentralizada nos assentamentos da reforma agrária. 

O governo federal não exigiu que as empresas estatais de ATER prestassem este serviço nos 

assentamentos, sugerindo, assim, o incentivo às novas estruturas. As empresas, contudo, 

poderiam se integrar no projeto com prestadoras de serviço, empregando profissionais com 

contrato temporário e se adequando à filosofia do projeto. Apesar de ter atendido mais de cem 

mil famílias, o projeto foi cancelado pelo governo em 2000 (PEIXOTO, 2008; SCHMITZ, 

2010). 

De acordo com Schneider, Shiki e Belik (2010), entre 1997 e 1998, tem início uma 

segunda geração de políticas públicas para a agricultura familiar, mais voltada a um 

referencial setorial focado em ações sociais e assistenciais. No que tange a agricultura 

familiar, o primeiro passo neste sentido foi a criação da linha Infraestrutura e Serviços 

Municipais do PRONAF, que visava dar apoio a infraestruturas para os municípios mais 

periféricos e pobres. Além disso, para atender a diversidade socioeconômica da agricultura 

familiar, houve a criação de linhas e grupos mais direcionados aqueles agricultores em 

situação de vulnerabilidade social, como aqueles que se enquadravam no PRONAF Tipo B.  

Nesse sentido, o Programa Fome Zero, que seria criado em 2003, daria um novo 

impulso às políticas sociais e ao combate à pobreza rural e urbana, mediante a integração de 

ações, como o Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e Auxílio Gás. O ano de 2003 também foi 

palco da criação do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) e do Programa Nacional 

de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (Pronat), sendo que este último veio a 

substituir o PRONAF Infraestrutura e Serviços Municipais e buscava promover o 

desenvolvimento, infraestruturas e a gestão dos territórios rurais. Por fim, em 2008, pode-se 

citar o fortalecimento desta perspectiva territorial com a institucionalização do Programa 

Territórios da Cidadania (PTC), o qual denotou como uma estratégia de levar o 

desenvolvimento econômico e universalizar os programas básicos de cidadania às regiões 

mais carentes (GRISA, 2012; GRISA; SCHNEIDER, 2015). 

A grande importância das políticas públicas orientadas ao social e assistencial está, na 

visão de Grisa e Schneider (2015), na melhoria dos níveis convencionais de desenvolvimento 

– como, por exemplo, o aumento da renda – nas regiões rurais mais pobres do Brasil, a qual, 
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provavelmente, não teria sido alcançada apenas por meio das ações políticas de cunho 

agrícola e agrário. 

Fernando Henrique Cardoso foi reeleito, em 1998, em meio a um Congresso Nacional 

menos conservador e com bases mais próximas às correntes de esquerda, o que resultou em 

maior pressão ao executivo em aprovar orçamentos de políticas mais inovadoras. Soma-se a 

isso, a contínua mobilização das organizações sociais junto às questões agrárias, de crédito e 

ATER. Com isso, após várias medidas provisórias desde o fim de 1999 até janeiro de 2000, 

foi criado o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), que veio a substituir o Gabinete 

do Estado Extraordinário de Política Fundiária. Ficou estabelecido em sua estrutura o 

CNDRS, composto de gestores públicos e sociedade civil, sendo à Asbraer uma das entidades 

representadas. Do mesmo modo, o governo instituiu a Secretaria de Reforma Agrária (SRA) e 

a Secretaria da Agricultura Familiar (SAF), responsáveis, simultaneamente, pelas políticas de 

crédito, pesquisa agrícola, assistência técnica e extensão rural, capacitação e 

profissionalização nos assentamentos da reforma agrária (SRA) e ao público restante da 

agricultura familiar (SAF) (BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 2017; PETTAN, 

2010). 

Durante esse período, a coordenação do SIBRATER continuou a cargo do MAA. No 

ano de 2000, a SDR foi extinta, criando-se, a partir daí, a Secretaria de Apoio Rural e 

Cooperativismo (SARC), e o DATER substituído pelo Departamento de Infraestrutura e 

Extensão Rural (DIER), que passou a assumir a coordenação do SIBRATER. No ano 

seguinte, o MAA transformou-se em MAPA. Este reordenamento causou uma dualização das 

políticas de ATER, que passaram a existir tanto no MAPA, via DIER, como no MDA, via 

SAF. A diferença era que o público beneficiário do último eram os agricultores familiares e o 

do primeiro os empresários rurais (BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 2017). 

Não obstante a isso, as exigências dos movimentos sociais por um sistema de ATER 

público, gratuito e de qualidade permanecia em voga, reforçada ainda mais por trabalhos 

acadêmicos. Um exemplo foi o trabalho desenvolvido por Guanziroli e Cardim (2000) – a 

partir de uma solicitação do MDA ao Projeto de Cooperação Técnica INCRA/FAO – que 

demonstrou que o acesso ao conhecimento apresentava uma grande variação, tanto entre os 

agricultores familiares e patronais, quanto entre as diferentes regiões. 

Dados apontavam que entre os agricultores familiares, apenas 16,7% utilizavam 

assistência técnica, contra 43,5% entre os patronais. Por outro lado, tendo como escopo 

apenas os agricultores familiares, este percentual variava de 2,7% na região Nordeste a 47,2% 
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na região Sul. Assim, concluiu-se que havia uma dissonância muito grande entre os 

agricultores que eram assistidos pela extensão rural (GUANZIROLI; CARDIM, 2000). 

Os resultados da pesquisa de Guanziroli e Cardim (2000) servem para atestar que, 

apesar do governo ter agido em outras frentes no decorrer da década de 1990 (intensificação 

das ações de implantação de assentamentos rurais, fortalecimento da categoria de agricultores 

familiares e criação do PRONAF), faltou dar uma maior atenção ao serviço público de ATER 

que ficou carente de incentivos financeiros, com ações políticas pontuais e pouco efetivas. 

Dentro deste contexto, o discurso de algumas entidades, cujos integrantes traziam uma 

proposta de revitalização da extensão rural baseada em metodologias inovadoras, começou a 

ganhar força. O marco legal que demonstrou uma mudança de postura do governo e o início 

das atividades que visavam o fomento às ações de ATER foi a emissão da Resolução nº26, de 

28 de novembro de 2001, pelo CNDRS, a qual aprovou a PNATER para a Agricultura 

Familiar (PEIXOTO, 2009; SILVA, 2010). 

Esta política, elaborada pela Câmara Técnica de Assistência Técnica, Extensão Rural, 

Pesquisa e Capacitação do CNDRS, atribuía à Câmara de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar a incumbência de apresentar uma proposta para sua implantação em 2002. Todavia, 

o alvoroço em torno da eleição para a presidência da república que se avizinhava, fez com que 

a proposta não fosse formulada. Em outras palavras, o Brasil voltou a ter uma proposta de 

política nacional de ATER após dez anos do Plano elaborado pela Embrapa, porém nenhuma 

chegou a ser implementada (PETTAN, 2010). 

 

4.1.11 A criação da PNATER: uma política embasada em diálogos, ideias e pessoas 

 

Com relação ao campo político, as eleições de 2002 foi um período marcado por um 

impulso à consolidação de políticas baseadas numa maior participação da sociedade civil. A 

vitória do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, do Partido dos trabalhadores (PT), assinalou o 

acesso do primeiro governo de esquerda à presidência da república, desde a retomada das 

eleições diretas no ano de 1989. Com o apoio de vários partidos e movimentos sociais de 

esquerda, este governo estabeleceu importantes políticas sociais voltadas à sociedade civil e 

aos agricultores familiares, porém o crescimento econômico do Brasil não deixou de 

contemplar práticas econômicas semelhantes às dos governos anteriores e ideias da burguesia 

agrícola nacional (BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 2017; PETTAN, 2010). 

É em meio a este panorama de abertura à institucionalização de novas ideias que surge 

a terceira geração de políticas públicas para a agricultura familiar, com base num referencial 
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setorial pautado pela construção de mercados para a segurança alimentar e a sustentabilidade. 

Esta era uma temática reivindicada por estudiosos, movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil relacionados ao campo da agroecologia, segurança alimentar e nutricional 

desde o final dos anos 1980, mas que só então conseguiu alinhar os discursos às condições 

políticas e institucionais favoráveis ao estabelecimento de ações dentro desta conjuntura, 

tendo a agricultura familiar como principal meio para promovê-las (GRISA; SCHNEIDER, 

2015; SCHNEIDER; SHIKI; BELIK, 2010). 

Embora arquitetada como uma ação estruturante dentro do Programa Fome Zero, a 

criação do PAA, em 2003, foi um marco dessa terceira geração de políticas públicas. Com o 

objetivo de articular a compra de produtos da agricultura familiar com ações de segurança 

alimentar, mediante a distribuição de alimentos para as pessoas em situação de 

vulnerabilidade social, o PAA influenciou o ambiente dos mercados institucionais e 

influenciou a realização de mudanças em outros programas, como o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) que, a partir da Lei nº 11.947 de junho de 2009, determinou que 

ao menos 30% dos recursos federais voltados à alimentação escolar deveriam ser destinados 

para a aquisição de alimentos da agricultura familiar. Concomitante a isso, foram aprimorados 

os instrumentos de fiscalização da sanidade agropecuária, houve a criação de selos de 

diferenciação e a ampliação dos mecanismos de certificação dos produtos de origem orgânica 

(GRISA; SCHNEIDER, 2015; SCHNEIDER; SHIKI; BELIK, 2010). No campo do 

desenvolvimento rural, a constituição deste referencial setorial viria a influenciar diretamente 

a construção da PNATER e posteriormente à Lei de ATER, como será visto adiante. 

Diante disso, as mudanças trazidas com a entrada do novo governo federal fizeram 

com que a disputa pela ATER entre o MAPA e o MDA ficassem mais intensas. Isso não quer 

dizer que o MDA e os representantes do fórum da agricultura patronal (empresários rurais e 

empresas do agronegócio) haviam deixado para trás o interesse pela privatização destes 

serviços e agora estariam buscando a reestruturação do sistema público de ATER. Ao 

contrário, o motivo estava relacionado à manutenção do poder de governança sobre este 

assunto, de modo a dificultar legalmente os avanços de uma política de ATER para o público 

atendido pelo MDA (PETTAN, 2010). 

Desse modo, o início de 2003 configurou-se em numa acalorada negociação referente 

à competência da ATER (que estava ineficaz no MAPA) e das atribuições do DIER sobre o 

SIBRATER. Neste contexto institucional – que tinha os interesses fórum da agricultura 

familiar por um lado (representado pelo MDA) e, por outro, o fórum da agricultura patronal 

(representado pelo MAPA) – um decreto (nº 4.629, de 21 de março de 2003) e uma Lei (nº 
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10.683, de 28 de maio de 2003) extinguiram o DIER, mantiveram a SARC (que seria 

responsável pela coordenação do SIBRATER) e garantiram a ATER sob a responsabilidade 

do MAPA. Contudo, a confluência de ideias entre o fórum político e o fórum da agricultura 

familiar, devido à política e aos compromissos governamentais, culminaram com o decreto nº 

4.739, de 13 de junho de 2003, que efetuou a transferência da competência legal relativa à 

assistência técnica e extensão rural do MAPA para o MDA (PEIXOTO, 2008; PETTAN, 

2010). 

Alguns meses depois, por meio do decreto nº 4.854, de 8 de outubro de 2003, o 

CNDRS manteve o nome, mas congregou as letras iniciais que identificam as principais 

políticas públicas do MDA (reforma agrária e agricultura familiar ao nome), transformando-

se, assim, em CONDRAF. Este órgão – que atualmente encontra-se integrado a Secretaria 

Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, sob responsabilidade da 

Casa Civil – é composto paritariamente por 38 membros, sendo que destes 19 são 

representantes do poder público executivo, em seus diversos níveis, e 19 representantes  de 

organizações ou entidades da sociedade civil. O CONDRAF representa um espaço de 

relevantes discussões e contribuições do fórum do desenvolvimento rural e tem por finalidade 

propor diretrizes para formulação, implementação e avaliação de políticas públicas 

relacionadas ao desenvolvimento rural sustentável, agricultura familiar, reforma agrária e 

ATER (BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 2017; MDA, 2003). 

Merece destaque também, neste momento, a contribuição do fórum científico a partir 

da pesquisa coordenada pelo Projeto de Cooperação Técnica MDA/FAO, realizada por 

demanda da SAF e publicada em 2003, intitulada “Perfil das Instituições de Assistência 

Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares e Assentados no Brasil”. A pesquisa 

sistematizou importantes informações sobre quais eram as instituições públicas e privadas que 

trabalhavam com a ATER no país, além de investigar onde estavam, quem atendiam, como 

trabalhavam, que recursos financeiros e humanos mobilizavam para o seu trabalho e os 

limites das suas atuações. Um dos principais resultados desta pesquisa foi a constatação de 

uma ATER plural e diversificada no país, representada por um universo de: 27 instituições 

governamentais de ATER, 1.226 prefeituras, 495 ONGs, 498 instituições como sindicatos de 

trabalhadores rurais e federações, 867 cooperativas de produção agropecuária, 397 

instituições de ensino e pesquisa, 131 cooperativas de crédito, 78 agroindústrias, 80 outras 

instituições públicas (tais como secretarias estaduais de agricultura, institutos de terras, órgãos 

como CEPLAC, entre outros) e 43 do Sistema S (SENAR e SEBRAE) (MUCHAGATA, 

2003). 
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Em 2003, por delegação da SAF, um grupo de técnicos coordenou a elaboração da 

“nova” PNATER, a partir um amplo processo de consulta, a partir de audiências, encontros e 

seminários envolvendo representações dos agricultores familiares, de movimentos sociais e de 

prestadoras de serviços de ATER governamentais e não governamentais. Este processo, 

democrático e participativo que envolveu mais de 100 entidades e mais de 500 pessoas, 

resultou na construção de alguns consensos e um conjunto de acordos que visava atender aos 

anseios daquelas pessoas que vivem e produzem em regime de economia familiar, seja na 

agricultura, na pesca, no extrativismo, no artesanato ou em outras atividades rurais. 

(CAPORAL, 2005; MDA, 2004). 

Contudo, apenas em maio de 2004 que o governo federal lançou efetivamente a 

PNATER por meio de um documento que sintetizava boa parte dos debates empreendidos 

com a sociedade. Dentre as principais diretrizes e princípios elencados no referido 

documento, destacam-se: a caracterização do serviço de ATER como gratuito, de qualidade e 

em quantidade suficiente; a determinação da agricultura familiar como público prioritário; a 

utilização de uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, estimulando a adoção de 

metodologias participativas e de um paradigma tecnológico baseado nos princípios da 

agroecologia; a promoção do desenvolvimento rural sustentável, com ênfase em processos de 

desenvolvimento endógeno; e o desenvolvimento de processos educativos permanentes e 

continuados, a partir de um enfoque dialético, humanista e construtivista (MDA, 2004).  

A criação da PNATER, segundo Silva (2010, p.4), significou "uma tentativa de 

redirecionamento da intervenção pública nos moldes epistemológicos do desenvolvimento 

sustentável e das metodologias participativas, preconizando o fortalecimento da agricultura 

familiar".  

Caporal (2005) também segue essa linha raciocínio, ao afirmar que a 

operacionalização da PNATER vem desde o final de 2003 com o papel de fortalecer a 

agricultura familiar e ajudar o Brasil a construir um modelo de desenvolvimento rural 

sustentável, participativo e com vistas à preservação do meio ambiente. 

É neste momento que o DATER reaparece no governo, a partir do decreto nº 5.033 de 

abril de 2004, que aprovou a estrutura regimental do MDA e o colocou sob administração da 

SAF. Ao DATER, coube elaborar junto à sociedade, um programa de governo que 

instrumentalizasse as propostas contidas na PNATER. Em paralelo, o INCRA criou o Serviço 

de Assessoria, Assistência Técnica, Social e Ambiental à Reforma Agrária (ATES), o qual 

possibilitou, mais uma vez, a terceirização da ATER em assentamento da reforma agrária 

(BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 2017; PEIXOTO, 2008). 
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De acordo com Diesel, Dias e Neumann (2015, p. 113), o avanço neste período a partir 

do compromisso político do governo federal em apoiar a ATER, a estruturação de sua 

competência administrativa (MDA/SAF/DATER), a definição de uma política orientadora 

(construção da PNATER) e os avanços na regulamentação legal da atividade, constituiriam, 

posteriormente, “uma utopia a ser materializada”. 

Dentre as ações referentes à operacionalização da PNATER, assume relevância o 

PRONATER, lançado em 2005. As ações do PRONATER retratam as prioridades do 

MDA/SAF/DATER, após deliberação no Comitê Nacional de ATER do CONDRAF, das 

seguintes diretrizes: inclusão social das comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos, 

pescadores artesanais, aquicultores, extrativistas, jovens e mulheres trabalhadoras rurais, a 

partir do reconhecimento das suas diversidades e especificidades; atuação no processo 

produtivo e organizacional, com base nos princípios da agroecologia; articulação da ATER 

com a pesquisa e o ensino no intuito de promover a formação de técnicos e o 

desenvolvimento de tecnologias mais apropriadas à agricultura familiar; promoção de 

parcerias para o trabalho em rede entre instituições federais, estaduais, territoriais, municipais, 

organizações governamentais e não governamentais; ações de capacitação continuada de 

agentes (agricultores e extensionistas) (MDA, 2005). 

 

4.1.12 A difícil implementação da PNATER 

 

Se até meados de 2003 os principais esforços da ATER nacional estavam relacionados 

à estruturação do MDA e a construção de suas políticas, a partir do final de 2003 e início de 

2004 surge um novo desafio com a  implementação da PNATER e de todo o arcabouço de 

ações programadas. Conforme já apresentado no primeiro capítulo deste trabalho, a 

implementação da política pública é, na perspectiva de Secchi (2010), o momento em que são 

produzidos os resultados mais concretos da política pública e os atores não estatais ganham 

maior representatividade. A característica mais importante desse momento está na 

visualização dos erros cometidos durante o processo de tomada de decisão, como problemas 

mal formulados e objetivos mal estruturados. 

Para uma melhor compreensão das disputas de ideias e interesses dentro do fórum 

político que definirão os rumos a serem seguidos pela ATER, torna-se importante abordar o 

Plano Plurianual 2004-2007 do MDA. De início, toma-se como base a complexa agenda do 

MDA no período, a qual compreendia, além da questão agrária, a operacionalização do 

PRONAF, Pronat, PNATER, ações do Programa Biodiesel e a implementação de políticas 
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sociais transversais do governo federal. A gerência de cada um desses programas era feita por 

unidades e equipes incumbidas pela implementação e aperfeiçoamento dos mesmos, de modo 

a criar discursos distintos quanto às prioridades e compreensões de desenvolvimento rural que 

balizavam as ações. Dessa forma, cada programa trilhou uma linha de trabalho sobre os 

desafios do desenvolvimento e fortalecimento dos agricultores familiares. Dentre uma gama 

diversa de contradições, destacam-se as ações de articulação e divergências inerentes à ATER 

e o PRONAF. Ao considerar a inexistência de um programa específico para a ATER no PPA 

2004-2007 e o protagonismo do PRONAF entre os programas tocados pelo MDA, cresce a 

tendência que sugere a subordinação da ATER ao PRONAF (DIESEL: DIAS; NEUMANN, 

2015). 

A análise dos primeiros seis meses do Plano Plurianual 2004-2007 apontou 

significativas dificuldades para o cumprimento das metas previstas, ou seja, da dotação 

orçamentária prevista ao Pronat, por exemplo, apenas 4,7% foram liquidados (IPEA, 2004). A 

razão dessa baixa efetividade, segundo Diesel, Dias e Neumann (2015), parece estar 

relacionada a dois fatores principais: aos agentes executores das ações previstas e às 

ferramentas (na maioria das vezes convênios) à disposição para viabilizar o repasse de 

recursos. Assim, seguem os autores, uma adequada execução orçamentaria e, 

consequentemente, uma boa capacidade de implementação, vincula-se à descoberta de 

técnicas mais eficientes de aplicação de recursos. 

No âmbito legal, o processo de institucionalização da PNATER dá mais um passo com 

a emissão da Portaria Ministerial nº 25, em 2006, na qual o governo federal formalizou a 

operacionalização do novo Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(também denominado SIBRATER) que se tornaria, a partir daquele momento, 

descentralizado. Neste caso, a pluralidade de agentes que fazia parte do arcabouço 

operacional da política era o seguinte: o DATER/SAF/MDA coordenava o processo de 

implementação da PNATER, o Comitê de ATER do CONDRAF respondia pela gestão social 

da política, e as organizações de ATER (públicas e privadas) constituíam-se nas prestadoras 

dos serviços (BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 2017; DIESEL; DIAS; 

NEUMANN, 2015). 

O novo SIBRATER, a partir do resgate de algumas ideias do Workshop realizado em 

1997, estabeleceu um arranjo em rede, tendo como componentes as instituições (públicas e 

privadas) de ATER e as representações de movimentos sociais, sempre dentro de uma 

perspectiva territorial em detrimento das divisões regionais ou estaduais. Merece ser 

enfatizado, ademais, que o controle e a avaliação dos serviços prestados passaram a 
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privilegiar a participação dos representantes das comunidades beneficiadas pelo PRONATER 

(BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 2017). 

Desse modo, nota-se que durante todo o Plano Plurianual 2004-2007, a ATER não 

possuía nenhum programa específico (apesar da atuação dos gestores em busca de estratégias 

que assegurassem os avanços pretendidos), sendo que seus limites de alcance se encontravam 

atrelados às demandas do PRONAF. Contudo, começa a ser erguida uma visão mais crítica 

em relação a essa ATER, voltada apenas a auxiliar a formulação do projeto de crédito a ser 

apresentado às instituições financiadoras, reconhecendo-se a importância de um conjunto 

articulado de estruturação do projeto futuro para o estabelecimento, assim como a formação e 

direcionamento das atividades a serem desenvolvidas com o agricultor familiar, garantindo a 

este uma inserção sustentada no mercado (DIESEL; DIAS; NEUMANN, 2015; IPEA, 2007; 

PETTAN, 2010). 

A percepção dos limites inerentes à atuação do PRONAF forneceram as bases 

necessárias a formulação de restrições por parte dos gestores de ATER frente a uma 

integração subordinada as demandas desse Programa. Soma-se a isso, o risco de perder seu 

apoio perante o fórum da agricultura familiar e o fórum do desenvolvimento rural (DIESEL; 

DIAS; NEUMANN, 2015). Com base nisso, o PRONAF iniciou uma adequação do seu 

discurso em busca de sinergias com a perspectiva agroecológica, a partir da criação de linhas 

de financiamento, como as do Plano Safra 2006-2007, que abarcavam demandas de crédito 

voltadas a “sistemas agroflorestais e de exploração extrativista ecologicamente sustentável, e 

investimento para implantação de sistemas de produção agroecológicos e/ou orgânicos” 

(IPEA, 2007, p. 173). Nota-se, portanto, que as ações da ATER durante este período 

contribuíram para avanços na política de crédito (minimizando os riscos de perda de 

identidade e apoio), ao mesmo tempo em que buscaram alternativas para uma atuação mais 

autônoma e coerente com as diretrizes da PNATER (DIESEL; DIAS; NEUMANN, 2015). 

O Plano Plurianual 2008-2011 foi estabelecido, conforme Diesel, Dias e Neumann 

(2015), em meio a um contexto político não muito favorável a um projeto de desenvolvimento 

rural voltado à agricultura familiar, tendo por base o abrandamento do compromisso político 

do governo como novas ações de reforma agrária, o recrudescimento dos setores do 

agronegócio e a maior fragilidade dos discursos críticos ao modelo de uma agricultura mais 

industrial. Como se isso não fosse o suficiente, trabalhos de estudiosos do mundo rural 

ligados ao setor do agronegócio (NAVARRO; CAMPOS, 2013; ALVES; ROCHA, 2010) 

passaram a desconstruir a categoria da agricultura familiar e recomendarem políticas sociais, 

de caráter assistencialista, para manter essas famílias no campo. 
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Esta conjuntura levou a gestão do MDA a dar maior atenção às demandas de 

lideranças político-burocráticas do governo e se aproximar do Ministério do Desenvolvimento 

Social (MDS) e outros ministérios, buscando se legitimar e integrar esforços ao enfrentamento 

das questões sociais. Nesse momento, o principal programa que canalizou reforços e recursos 

para atender às populações mais fragilizadas foi o PTC, com destaque para a execução dos 

programas previstos na Agenda Social. Essas ações que começaram a ser fomentadas no 

governo Lula, tiveram continuidade após a entrada de Dilma Roussef à presidência da 

república, no ano de 2011, especialmente ao apoio dado ao programa Brasil Sem Miséria, que 

objetivava enfrentar a pobreza rural, mas também com iniciativas voltadas às comunidades 

tradicionais (DIESEL; DIAS; NEUMANN, 2015). 

Neste período, as características de âmbito gerencial começam a influenciar 

fortemente a agenda do MDA, especialmente pela importância que o controle externo, 

realizado pela Controladoria Geral da União (CGU) e Tribunal de Contas da União (TCU), 

passa assumir sobre a operacionalização dos programas sob sua jurisdição. Além disso, as 

disputas com as orientações do PRONAF e algumas contradições presentes no governo Lula e 

início do primeiro mandato de Dilma quanto às políticas agrícolas, e até mesmo agrárias, 

podem ter levado a um certo esmorecimento dos gestores da PNATER. Estes, aliás, tinham 

consciência da necessidade de uma releitura dos atributos desejáveis e das estratégias para 

operacionalização da política de ATER, tendo em vista o tímido apoio político alcançado 

junto aos órgãos estaduais de extensão rural, os quais ainda apresentavam-se arraigados ao 

referencial da modernização da agricultura via pacotes tecnológicos da Revolução Verde. A 

soma de todos esses aspectos viria a afetar, posteriormente, a concepção da PNATER 

(DIESEL; DIAS; NEUMANN, 2015; MUSSOI, 2011). 

No bojo das disputas políticas em torno da PNATER, as bases que a originaram são 

contestadas em virtude dos resultados da implementação que, de acordo com o perfil de 

posicionamento do ator envolvido na disputa, questionava o conjunto de valores, ideias, 

crenças e interesses que se sobressaiu na ocasião da formulação. Em outras palavras, a partir 

de 2008, a política muda de configuração e entra numa forma instável, que vai da estabilidade 

para a crise, com o fórum se tornando numa arena. E é neste espaço, que se caracteriza por 

uma forte visibilidade dos debates, que acontecem os processos de negociações e 

reorientações que culminarão com a renovação dos compromissos. Nesse sentido, as disputas 

assinalam para a composição de um cenário no qual desponta o questionamento aos valores 

estruturantes da PNATER, a partir da instauração de uma frente que dá mais valor aos 

resultados objetivos do que uma intervenção social mais complexa, na qual os resultados 
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seriam incertos, dependentes do apoio à deliberação coletiva, da cooperação dos beneficiários 

e do médio e longo prazos (DIESEL; DIAS; NEUMANN, 2015; FOUILLEUX, 2011, 2000). 

Em busca de reforçar seu apoio à PNATER, o CONDRAF, especialmente o seu 

Comitê de ATER, apresenta-se como um ambiente alternativo à proposta descrita acima e de 

articulação de atores e ideias (especificamente do fórum da agricultura familiar e do fórum do 

desenvolvimento rural) para a preservação da “utopia presente na formulação inicial da 

política”. Estes atores assumem lugar de destaque na 1ª Conferência Nacional de 

Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, realizada em Pernambuco, e no Seminário 

Nacional de ATER, ambos realizados em 2008, e que tinham como intuito legitimar a 

proposta inicial do referencial da política pública de ATER. Apesar desses eventos terem 

ratificado a crítica ao modelo de agricultura e de desenvolvimento rural defendido pelo fórum 

da agricultura patronal, não houve uma ação conjunta e articulada capaz de propor,  

reivindicar e de construir argumentos sólidos contra as críticas empreendidas aos pressupostos 

da PNATER. Assim, diante de um cenário de disputas internas e os obstáculos a serem 

superados para a operacionalização da ATER, as vozes que permaneciam resistentes à 

manutenção da concepção original da PNATER foram perdendo seu potencial (DIESEL; 

DIAS; NEUMANN, 2015, p.120). 

Não obstante a isso, a necessidade de decidir estratégias eficazes para a 

implementação da PNATER se tornou cada vez mais latente em 2008, tendo em vista que no 

Planejamento Plurianual 2008-2012 houve a incorporação do Programa 1427, que organizou a 

ação governamental em torno da ATER sob coordenação da SAF/MDA. Isso significou que, a 

partir daquele momento, foi organizada toda uma dinâmica interna de alocação de esforços, 

conhecimentos e recursos para a execução da política, visando à minimização dos erros 

cometidos anteriormente e oportunizando uma avaliação mais objetiva da ação empreendida 

(DIESEL; DIAS; NEUMANN, 2015; PETTAN, 2010). 

 

4.1.13 A instituição da Lei de ATER e a criação da ANATER: avanços e retrocessos 

 

Os próximos anos assinalaram algumas dificuldades para a operacionalização das 

ações de ATER, como as exigências estabelecidas para a escolha das organizações 

concorrentes às licitações de ATER, notadamente as ONGs ou associações e cooperativas de 

agricultores familiares, em função da burocracia necessária para a prestação de contas e as 

condições para o pagamento dos serviços realizados. Até aquele momento, os serviços de 

ATER estavam incluídos na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, também conhecida como 
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Lei das Licitações, a qual proíbe o pagamento antecipado de serviços e determina que os 

comprovantes da sua realização sejam formalmente enviados para o pagamento posterior. 

Estas condições minavam as possibilidades de organizações sem um capital financeiro 

considerável expandirem sua área de atuação e dificultava a dinâmica e eficiência dos 

trabalhos pela utilização de um instrumento inadequado de contratação junto ao Estado 

(BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 2017). 

Além disso, as entidades de ATER, em não raras vezes, possuem um quadro de 

pessoal restrito, de modo que as exigências colocadas pelos contratos com a administração 

pública costumam sobrecarregar os profissionais de campo, os quais acabam por ficarem 

“presos” em atividades burocráticas que comprometiam seu trabalho em termos de qualidade 

e continuidade (BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 2017). Outrossim, Diesel, Dias 

e Neumann (2015) fazem um adendo à deficiência do quadro técnico da SAF durante o 

período para atender a demanda crescente de ações. 

As dificuldades apresentadas acima seriam comprovadas mediante o acompanhamento 

pelos órgãos de controle (CGU e TCU) da execução orçamentária, que tinha ficado, em 2008, 

em pouco mais de 50%. Como o raciocínio avaliativo da gestão governamental se dá pelos 

resultados alcançados, os gestores, em busca de justificativas pelo baixo desempenho, 

optaram pela construção de alternativas que facilitassem a prestação de contas dos serviços de 

ATER. A alternativa encontrada foi a promulgação Lei nº 12.188 (também conhecida como 

Lei de ATER), de 11 de janeiro de 2010. A inovação trazida com a Lei de ATER foi a 

alteração da Lei de Licitações, pois a partir daquele momento não havia mais a necessidade 

licitação para a contratação de instituição ou organização, pública ou privada, com ou sem 

fins lucrativos, para a prestação de serviços de ATER. Com isso, os serviços passaram a ser 

contratados por meio de Chamadas Públicas, o que representou uma resposta ao principal 

problema de implementação até aquele momento. Merece destaque também a possibilidade de 

pagamento às organizações após a apresentação do relatório de realização do serviço, sendo 

que o processo de fiscalização mediante a apresentação dos comprovantes se daria apenas em 

um momento posterior (BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 2017; BRASIL, 2010a; 

DIESEL; DIAS; NEUMANN, 2015). 

A Lei de ATER é, atualmente, a política que rege todas as ações de extensão rural no 

Brasil e estabelece como princípios: o desenvolvimento rural sustentável, compatível com a 

utilização adequada dos recursos naturais e com a preservação do meio ambiente; a 

gratuidade, qualidade e acessibilidade aos serviços de assistência técnica e extensão rural; a 

adoção de metodologia participativa, com enfoque multidisciplinar, interdisciplinar e 
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intercultural, buscando a construção da cidadania e a democratização da gestão da política 

pública; a adoção dos princípios da agricultura de base ecológica como enfoque preferencial 

para o desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis; a equidade nas relações de 

gênero, geração, raça e etnia; e a contribuição para a segurança e soberania alimentar e 

nutricional (BRASIL, 2010a). 

Caporal (2011), todavia, aponta algumas restrições relacionadas às mudanças que 

ocorreram entre a PNATER de 2003 e a Lei de ATER. Dentre estas destacou a falta de 

legitimidade sociopolítica da Lei de 2010, pois esta foi elaborada sem a participação dos 

setores militantes do campo da extensão rural. Tem-se ainda, segundo o autor, a restrição 

concernente à retomada do caráter produtivista, a partir da exclusão do termo Agroecologia e 

a inclusão dos princípios da agricultura de base ecológica como enfoque preferencial. "Sem 

dúvidas, este princípio não trata do paradigma agroecológico em sua amplitude conceitual, 

senão orienta algo simplesmente sobre o processo de produção" (CAPORAL, 2011, p.3). 

Quando se busca os motivos que levaram a essa mudança de enfoque, o primeiro 

aspecto a ser analisado refere-se ao projeto de Lei (nº 5.665 de 2009) que deu origem à Lei de 

ATER e tramitou ao longo de 2009 sem nenhuma movimentação expressiva referente ao seu 

conteúdo. Em uma situação distinta do processo de formulação da PNATER, a Lei de ATER 

percorreu um caminho limitado por gestores públicos, especialmente aquele vinculado à 

SAF/MDA, sem transitar por outras instâncias, como o comitê de ATER do CONDRAF, por 

exemplo. Aliás, o CONDRAF era visto, por aqueles indivíduos mais próximos da corrente 

tecnocrática, como uma esfera de preservação das bases que deram origem à PNATER, 

contrário aos interesses das instituições públicas de ATER e impermeável às demandas de 

curto prazo. Os fatos apresentados podem explicar a razão da não participação do CONDRAF 

durante o período de tramitação do projeto de Lei, assim como a exclusão da agroecologia do 

seu texto. “Neste caso, um conteúdo importante da utopia da PNATER foi ao menos 

relativizado” (DIESEL; DIAS; NEUMANN, 2015, p.123). 

No ano da institucionalização da Lei de ATER foram realizadas 137 Chamadas 

Públicas que tinham por objetivo atender a 290 mil agricultores familiares. A análise dessas 

Chamadas mostra um serviço de ATER com foco muito próximo à agenda governamental 

para o rural, pois as chamadas seguiam linhas específicas de acordo com os vínculos dos 

diversos programas governamentais. Em geral tinham como referência uma cadeia produtiva, 

apesar de incluir outros campos para a ação. Até mesmo nas Chamadas orientadas à segurança 

alimentar e nutricional, o enfoque estava no aumento da produção agropecuária. Neste 

aspecto, a noção de pluralismo adotada se referia tanto a mobilização de agentes públicos e 
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privados no cumprimento dos serviços, quanto a utilização de recortes teórico-metodológicos 

específicos para as diferentes temáticas abordadas. Diante disso, a utilização do convênio para 

o contrato orientado por metas pré-estabelecidas pelo contratante aponta uma atitude 

focalizada em grupos, segmentos e territórios, denotando, assim, a prioridade em se obter 

resultados mais imediatos da implementação da política (CAPORAL, 2011; DIESEL; DIAS; 

NEUMANN, 2015). 

O problema, neste caso, não pareceu estar relacionado à atitude de focalização, pois as 

ações que objetivam a universalização de políticas públicas, especialmente em situações de 

desigualdades e diversidades regionais, tendem a utilizar estratégias direcionadas. Na verdade, 

a maneira como se deu o processo, baseado em decisões centralizadas e a execução de 

programas com diferentes origens e orientações, é que sugeriu uma relativização da política 

mais ampla em nome de uma ação mais focada, com investimentos direcionados, para a 

obtenção de resultados previstos (DIESEL; DIAS; NEUMANN, 2015). 

Essas análises ressaltam que se as Chamadas Públicas resolveram, por um lado, o 

problema operacional de contratação de serviços, por outro, denotaram um processo, 

evidenciado pela auditoria realizada pelo TCU no ano de 2012, de acompanhamento e 

avaliação insuficientes pelo MDA; ações focalizadas ao tamanho dos lotes e modos de 

selecionar e identificar os grupos beneficiados, abandonando aqueles segmentos mais pobres; 

e o descumprimento da continuidade dos serviços prestados ao utilizar contratos anuais não 

renováveis, caminhando na contramão dos pressupostos da Lei de ATER (DIESEL; DIAS; 

NEUMANN, 2015). Caporal (2011) ressalta, ainda, que as Chamadas utilizaram um pacote de 

métodos de ATER insuficientes à construção de um processo participativo, pois o mesmo 

demanda uma ampla articulação com as famílias rurais e uma adesão livre e democrática. Para 

isto, faz-se necessário um tempo de maturação, característica não viabilizadas em contratos de 

curto prazo, nos quais as atividades devem ser executadas para que as organizações recebam 

pelos seus serviços prestados. 

Com base na avaliação dos resultados das primeiras Chamadas e nas orientações da 

auditoria realizada pelo TCU, emergiu uma segunda geração de Chamadas Públicas (em 

2014) desenhada, em larga medida, ao restabelecimento de alguns conceitos presentes na Lei 

de ATER, como a continuidade dos serviços e o emprego de metodologias participativas. 

Todavia, permaneceu o ímpeto da contratação de resultados para a materialização da política 

pública, observados nos seguintes aspectos: as metas e resultados estabelecidos servem como 

balizadores das entidades contratadas; as entidades têm liberdade para determinar os 

beneficiários e adequar metodologias às particularidades do público, desde que não afete a 
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obtenção dos resultados; estão previstas sanções àquelas entidades que não alcançarem os 

resultados estipulados, os quais deverão ser confirmados pelos beneficiários (DIESEL; DIAS; 

NEUMANN, 2015). 

De um modo geral, a promulgação da Lei de ATER trouxe um aumento de recursos 

federais para o financiamento dos serviços prestados pelas instituições de ATER, embora 

muitas dificuldades ainda permaneçam. Os órgãos estaduais de extensão rural, por exemplo, 

continuam dependendo financeiramente dos governos estaduais para o pagamento da folha 

salarial e, em alguns casos, dos governos municipais para a manutenção dos acordos que 

envolvem desde o aluguel de prédios, até a alocação de funcionários. Por outro lado, além da 

concorrência entre as entidades de ATER (públicas e privadas) pelo financiamento federal, o 

aparecimento de organizações que trabalham dentro de uma abordagem empresarial (sem a 

presença do compromisso histórico com os pressupostos da Lei) e que vem captando uma 

porção expressiva dos recursos voltados à ATER, dão uma noção dos desafios colocados ao 

SIBRATER (BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 2017). 

Dentre as ações previstas no PRONATER, destaca-se a realização de conferências 

territoriais estaduais e nacional com representantes dos beneficiários, movimentos sociais e 

organizações de ATER, no intuito de operacionalizar a PNATER. A proposta contendo as 

diretrizes do PRONATER, na época encaminhada pelo MDA para compor o Plano Plurianual, 

deveria ser elaborada a partir das decisões oriundas da CNATER, a qual deveria ocorrer cada 

quatro anos sob coordenação do CONDRAF. Embora prevista para ser realizada em 2010, a 

primeira CNATER ocorreu, de fato, em abril de 2012, momento em que foi discutida a 

necessidade do reestabelecimento de um órgão nacional de ATER (BERGAMASCO; 

THOMSON; BORSATTO, 2017; BRASIL, 2010a). 

A justificativa para a criação desse órgão responsável pela coordenação nacional das 

políticas públicas de ATER estava alicerçada na possibilidade de ampliar os recursos 

financeiros e a infraestrutura de pessoal para a execução dos serviços públicos de ATER. Com 

isso, constitui-se, a partir de 2012, uma comissão na esfera do MDA que seria responsável 

pela discussão de uma proposta para o estabelecimento dessa instituição a ser enviada ao 

Congresso Nacional. O público participante dessas reuniões envolvia desde os componentes 

do fórum político (gestores públicos), passando pelo fórum científico (estudiosos da extensão 

rural), chegando até ao fórum da agricultura familiar (FETRAF, MST e CONTAG) e do 

desenvolvimento rural (FASER, Asbraer) (BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 

2017). 
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Em paralelo, uma equipe composta pelos gestores da Embrapa, Conselho Nacional dos 

Sistemas Estaduais de Pesquisa Agropecuária (CONEPA) e a CNA, sob coordenação do 

MAPA, também deu início à elaboração de uma proposta para criação de uma instituição 

nacional de ATER. Esta proposta foi elaborada primeiro e apresentada ao MDA, o que gerou 

um diálogo entre a SAF/DATER e o DTT da Embrapa (BERGAMASCO; THOMSON; 

BORSATTO, 2017). 

O resultado dessas negociações culminou no estabelecimento de um Serviço Social 

Autônomo designado Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (ANATER). 

O Projeto de Lei nº 5740/2013, que tratou da sua criação, constava três órgãos diretivos: o 

Conselho de Administração, a Diretoria Executiva, e o Conselho Fiscal. Ressalta-se, neste 

caso, o papel relevante atribuído a Embrapa, tendo como base a sua presença no Conselho de 

Administração e na Diretoria Executiva, além de ser uma das responsáveis pela nomeação do 

presidente da ANATER. Este Projeto de Lei recebeu críticas relacionadas ao público 

prioritário para contratação dos serviços de ATER (que deixaria de ser exclusivamente os 

agricultores familiares), ao arranjo de sua coordenação (pois não estava garantida a presença 

de representantes da agricultura familiar) e à capacitação dos extensionistas (a qual ficaria sob 

responsabilidade do DTT da Embrapa) (BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 2017). 

Com base nas críticas apresentadas acima, a FASER buscou atuar junto à Câmara dos 

Deputados e o Senado Federal, no intuito de modificar alguns dos itens presentes no Projeto 

de Lei. Esta negociação resultou em alguns avanços presentes na versão aprovada (Lei nº 

12.987) pelo Congresso em 2013, como, por exemplo, a ampliação do Conselho de 

Administração, que agora passaria a ser composto pelo presidente da ANATER, presidente da 

EMBRAPA, quatros representastes do executivo federal, um representante de governos 

estaduais e quatro representantes de entidades de produtores rurais, sendo estes um 

representante da CONTAG, um representante da FETRAF, um representante da CNA e um 

representante da OCB. Percebe-se, portanto, a presença de duas organizações representantes 

do fórum da agricultura familiar e duas representantes do fórum da agricultura patronal 

(BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 2017; BRASIL, 2013). 

Em contraste a essas conquistas, a Lei aprovada prevê uma relação próxima do DTT 

com a ANATER, a partir da colaboração de ambos para a integração do sistema de pesquisa 

agropecuário e o sistema de assistência técnica e extensão rural
14

. Esta colaboração inclui, 

                                                 
14

 A preocupação à centralidade atribuída ao DTT da Embrapa na integração entre pesquisa, extensão e formação 

dos profissionais de ATER está associada, em parte, à limitação demonstrada quando este Departamento atuou 

como receptor das demandas das entidades de ATER estaduais, ONGs e movimentos sociais nos anos 
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ainda, o aperfeiçoamento e a geração de novas tecnologias e sua respectiva adoção pelos 

produtores, além da promoção de programas e ações de caráter continuado para a qualificação 

dos profissionais de ATER. Por fim, os médios produtores rurais foram incluídos juntos aos 

agricultores familiares como público beneficiário dos serviços de ATER (BERGAMASCO; 

THOMSON; BORSATTO, 2017; BRASIL, 2013). 

A discussão em torno da ANATER demonstra a influência do projeto tecnocrático e a 

perda de centralidade do MDA perante os processos de capacitação dos profissionais de 

ATER pelo país (BERGAMASCO; THOMSON; BORSATTO, 2017).  

Por outro lado, cabe destacar a instituição do Plano Nacional de Agroecologia e 

Produção Orgânica
15

 (Planapo), em 2012, no âmbito do MDA, que contém uma série de 

diretrizes que buscam promover a prática da agroecologia e da produção orgânica no Brasil 

(MORAES; OLIVEIRA, 2017; MDA, 2013). Tais medidas, segundo Diesel, Dias e Neumann 

(2015), apontam para distintos projetos acompanhados pelo MDA e poderiam estar 

relacionados a uma necessidade política de diferenciação desse Ministério em um quadro em 

que a especificidade da agricultura familiar e as estratégias de desenvolvimento voltadas a 

este segmento estavam sendo questionadas. Para os autores, estes fatos sugerem que as  

 

4.2 Uma abordagem histórica da extensão rural no estado de Mato Grosso: da Acarmat 

à Empaer 

 

Os estudos do povoamento do estado de Mato Grosso datam do início do século XVIII 

em virtude do ouro encontrado pelos bandeirantes nas proximidades dos Rios Cuiabá e 

Coxipó. Todavia, com o depauperamento das minas de ouro, os habitantes da região foram 

obrigados a desenvolver outras atividades produtivas, especialmente a agropecuária (gado 

bovino, cana-de-açúcar e erva mate), a extração de borracha nativa e poaia, e o processamento 

de carne (caldos, conservas, extrato e charque). Na porção norte do estado predominava a 

extração de borracha e poaia; a parte central era dominada pela produção de cana-de-açúcar 

                                                                                                                                                         
posteriores à extinção da Embrater, período de desmantelamento do SIBRATER. Além disso, ressalta-se o fato 

da consolidação da rede de ATER no país, durante as décadas de 1990 e 2000, ter sido encaminhada de modo 

independente às ações do MAPA e Embrapa (BERGAMASCO, THOMSON e BORSATTO, 2017). 
15

 A aprovação do decreto nº 7.794/2012, que instituiu a Política Nacional de Agroecologia e Produção 

Orgânica, só foi possível graças à atuação da Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) e da Associação 

Brasileira de Agroecologia (ABA). Essas duas organizações foram, inclusive, as grandes responsáveis pelo III 

Encontro Nacional de Agroecologia, realizado em maio de 2014, que reuniu mais de 2000 agricultores, técnicos 

e pesquisadores. Eventos como este e a pressão contínua das entidades do campo agroecológico contribuem com 

os diferentes setores governamentais incumbidos pela implementação do Planapo (RIGOTTO; 

VASCONCELOS; ROCHA, 2014). 
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para abastecer as usinas de açúcar, aguardente e álcool; já na região sul a pecuária e a 

produção de erva mate assumiram posição de destaque (LOBATO et al., 2010; SEAF, 2017). 

 As concentrações fundiária, de poder e renda observadas até os dias atuais no estado 

têm suas raízes na dinâmica econômica, na baixa densidade populacional e nas várias 

legislações que apresentavam critérios claramente favoráveis aos latifundiários e às empresas 

de colonização. A Lei de Terras do estado de Mato Grosso, do ano de 1892, estabeleceu, por 

exemplo, a distribuição de grandes extensões de áreas aos “homens bons” dos núcleos 

urbanos, descartando os escravos (alforriados ou não), as mulheres e os trabalhadores em 

geral. Outra legislação, de 1907, aprovou a Política de Colonização do governo federal, na 

qual cada empresa colonizadora recebia até um milhão de hectares de terra, sendo a única 

exigência a disponibilização de 50 lotes de 50 hectares cada para fins de colonização, já que o 

restante estaria disponível para exploração pela empresa (SEAF, 2017). 

 As medidas de colonização, no entanto, redundaram num fracasso, pois a maior parte 

das empresas particulares não cumpriu os contratos e usou a terra para benefício próprio. 

Muitas empresas aproveitaram a oportunidade para incorporar enormes proporções de terra ao 

patrimônio particular, o que provocou conflitos e graves prejuízos ao Estado. Em suma, a 

política de colonização serviu muito mais para controlar a entrada de imigrantes no estado e 

reprimir a expansão da pequena propriedade. Neste caso, a população existente de imigrantes 

e trabalhadores livres não possuía força suficiente para reivindicar um processo contrário à 

concentração fundiária, a qual, por sua vez, era estimulada pelas ações do Estado (MORENO, 

1999). 

 No período que compreende entre 1930 e 1945, o estado viveu sob intervenção federal 

por força da política implantada por Getúlio Vargas. Neste caso, a implantação de colônias 

agrícolas foi utilizada como umas das estratégias do governo federal para a ocupação dos 

“espaços vazios” e o fortalecimento dos seus domínios nas áreas de fronteira. Assim, em 

1938, o governo de Vargas lançou o projeto “Marcha para o Oeste” que tinha como metas 

ocupar a região Centro-Oeste do país e diversificar a produção nacional mediante a expansão 

das pequenas propriedades, de modo a evitar crises de superprodução, como a que ocorria 

com a cultura do café. Essa estratégia possibilitou, por um lado, a formação de diversas 

colônias agrícolas em Mato Grosso, mas, por outro, propiciou um alívio aos detentores de 

grandes áreas pelo arrefecimento da pressão da grilagem sobre suas terras. Esta ação também 

levou a uma expansão populacional do estado, gerando um excedente de mão de obra 

disponível para o trabalho nas grandes propriedades agrícolas (MORENO, 1999; SEAF, 

2017). 
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 Desse modo, a década de 1940 ficou marcada pela implantação de diversas colônias 

agrícolas, as quais se estabeleceram, em sua grande maioria, na porção mais meridional do 

estado. O norte de Mato Grosso não chegou a ser atingido pela política oficial de colonização, 

apesar do governo federal ter criado organismos especiais para aquela localidade, como a 

Expedição Roncador Xingu, em 1940, que deu origem à Fundação Brasil Central, em 1943, 

objetivando a exploração de áreas até então desconhecidas (MORENO, 1999). Esta expedição 

teve como um de seus resultados a criação de vários vilarejos, comunidades e do Parque 

Nacional Indígena do Xingu, em 1961, pelo então presidente Jânio Quadros. 

 A decisão de fechar o Departamento de Terras do Estado (DTC), em 1966, culminava 

com a política de desenvolvimento para a Amazônia que teve início com o governo militar em 

1964. Neste sentido, o decreto nº 1.164 de 1971 colocou sob tutela da União, a maior parte 

das terras devolutas dos estados pertencentes à Amazônia Legal. Dessa forma, o INCRA, 

criado em 1970, passa a ter o domínio de 60% do território mato-grossense e a incumbência 

de promover a distribuição das terras devolutas para a colonização oficial e particular, com 

base nas regras contidas no Estatuto da Terra de 1964. Mas foi somente com a implantação 

dos I PNRA, em 1986, que foram interrompidas as regularizações fundiárias que 

beneficiavam os latifundiários e o início das primeiras desapropriações de terras pelo INCRA 

em Mato Grosso para instauração de assentamentos rurais (MORENO, 1999; SEAF, 2017). 

  De 1971 até 1987, a ação fundiária do governo estadual ficou restrita a menos de 40% 

da área total do seu território. Para atuar neste campo, foram criadas, a Companhia de 

Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (Codemat), em 1968, e o Instituto de Terras de 

Mato Grosso (INTERMAT), em 1977 (MORENO, 1999; SEAF, 2017). 

 Não obstante a isso, tem-se início, no dia 15 de setembro de 1964, a constituição 

oficial do serviço de extensão rural no estado de Mato Grosso com a criação da Associação de 

Crédito e Assistência Rural de Mato Grosso (Acarmat). Associada a ABCAR, a Acarmat, no 

final de 1972, finalizou a elaboração do Diagnóstico Básico da Situação da Agropecuária em 

Mato Grosso. Surgiam, neste período, o Projeto Fomento Agrícola para o desenvolvimento da 

cultura da soja, sorgo, milho, além do Programa Corredores de Exportação que visava a 

exploração de gado de corte. O Projeto Fomento Agrícola envolvia 49 municípios de quatro 

das cinco regiões administrativas da Acarmat, nomeadamente as regiões de Rondonópolis, 

Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. Ao trabalhar dentro da perspectiva da adoção dos 

pacotes tecnológicos da Revolução Verde, a Acarmat obteve resultados expressivos no que se 

refere à introdução de equipamentos agrícolas e à utilização de sementes selecionadas 

(VITAL, 2014; VIEIRA, 2011). 
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 A preocupação da Acarmat neste período (marcado pelo modelo de transferência de 

tecnologias) foi a busca de novas tecnologias capazes de aumentar a produtividade agrícola. 

Para isso, utilizaram vários campos de demonstração para produtos agrícolas e ligados à 

pecuária de corte, de maneira a contribuir para a difusão de tecnologias e para apoiar 

programas que estavam sendo lançados, como o Programa de Redistribuição de Terras e de 

Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste (Proterra), em 1971, e o primeiro Programa de 

Incentivo à Produção de Borracha Vegetal (Probor), em 1973. Dessa forma, a extensão rural 

colaborou para a abertura e povoamento da região mato-grossense compreendida pelo bioma 

da Amazônia tanto pelo incentivo do Proterra à implantação de projetos agropecuários, quanto 

pela motivação do Probor com a instalação de escritórios locais para atendimento dos 

heveicultores que iniciavam o cultivo de grandes áreas de seringais (VIEIRA, 2011; VITAL, 

2014). 

No âmbito político, merece destaque a assinatura, pelo presidente Ernesto Geisel, da 

Lei Complementar nº 31, de 11 de outubro de 1977, que dividiu territorialmente o Mato 

Grosso e criou o estado de Mato Grosso do Sul. Apesar dos aspectos socioeconômicos, 

políticos e culturais terem sido levados em consideração, Lobato et al. (2010) argumentam 

que dois fatores pesaram mais a favor da divisão: a diversidade e a extensão territorial 

existentes limitavam o desenvolvimento do estado de um modo igualitário; assim como a 

presença de um jogo político que sustentava historicamente uma proposta de divisão estadual. 

 A Acarmat continuou a executar os programas de ATER até dezembro de 1976, 

quando então foi extinta. Em paralelo a sua extinção, surgia, a partir da Lei 3.662 de 3 de 

novembro de 1975, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Mato 

Grosso (Emater-MT), uma empresa pública, vinculada à Secretaria de Agricultura, com 

personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa e 

financeira. A Emater-MT absorveu o acervo físico, técnico e administrativo, bem como os 

saldos remanescentes da Acarmat, assumindo, em contrapartida, seus encargos trabalhistas. A 

nova instituição tinha como objetivos: a) colaborar com os órgãos competentes da Secretaria 

de Agricultura e do Ministério da Agricultura na formulação e execução das políticas de 

ATER; b) planejar, coordenar e executar programas de ATER, visando a difusão de 

conhecimentos de natureza técnica, econômica e social, para aumento da produção e 

produtividade agrícola e a melhoria das condições de vida no meio rural do estado de Mato 

Grosso, de acordo com as políticas de ação do governo estadual e federal (EMATER, 1975). 

Para a consecução destes objetivos, a Emater-MT utilizava as seguintes diretrizes: 1) 

compatibilização dos programas de ATER com o Plano Nacional e Estadual de 
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Desenvolvimento; 2) estabelecimento e manutenção de processos de relacionamento 

operacional com os Sistemas de Planejamento Setorial de Produção, de Abastecimento e de 

Geração de Tecnologia, da Secretaria da Agricultura, ou a esta vinculada, e do Ministério da 

Agricultura, por meio da Embrater; 3) colaboração com a Embrater na formulação das 

diretrizes e da programação das atividades de ATER do país; 4) estímulo e apoio ao 

desenvolvimento, no meio rural de ações revestidas de caráter educativo e em ação conjunta 

entre os serviços públicos e privados de ATER, educação de nutrição e saúde, propiciar a 

execução de programas integrados de promoção do homem; 5) estímulo e apoio ao inter-

relacionamento entre os órgãos de pesquisa agropecuária e produtores rurais tanto para a 

identificação das necessidades destes como para transferência de tecnologia gerada e 

avaliação de seus efeitos; 6) estímulo à transferência de tecnologia agropecuária via crédito 

rural e apoio aos organismos creditícios na aplicação dos recursos financeiros e na avaliação 

dos resultados; 7) apoio à formação e ao aperfeiçoamento do pessoal especializado em 

atividades fins e atividades meios, para difusão de tecnologia e promoção do homem rural, 

com a participação das universidades e de outros órgãos de desenvolvimento de recursos 

humanos; 8) adequação dos programas e projetos de ATER às prioridades estabelecidas pelo 

Ministério e Secretaria da Agricultura para o desenvolvimento do setor rural, em 

conformidade com as necessidades regionais; 9) estímulo em caráter prioritário, aos 

programas nos quais a ATER estivesse associada ao crédito, à provisão de insumos, à 

comercialização agropecuária e à organização de produtores; 10) estabelecimento e 

manutenção de sistemas de acompanhamento, avaliação de resultados e controle das 

atividades de ATER (EMATER, 1975). 

 Com base nessas diretrizes, nota-se que a Emater-MT nasceu com a incumbência de 

dar continuidade às ações de sua predecessora, bem como adotar os pressupostos 

organizacionais e as metodologias de trabalho preconizadas pela Embrater, entidade a qual era 

vinculada. Embora apresentasse um novo organograma e propósitos de modernização 

administrativa, houve a manutenção da mesma filosofia de trabalho e de desenvolvimento das 

comunidades rurais, por meio de ações educativas e assistenciais, transferindo técnicas 

agropecuárias e método gerenciais, supostamente capazes de elevar a produtividade, a 

produção e a renda das famílias rurais (VIEIRA, 2011).  

 A Emater-MT, neste período, deu continuidade ao Probor, bem como a outros 

programas do governo federal, como o Programa Nacional de Armazenagem (Pronazem), 

criado em 1975; o Programa de Polos Agropastoris e Agrominerais da Amazônia 

(Polamazônia), criado em 1974; e o Programa de Desenvolvimento dos Cerrados 
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(Polocentro), criado em 1975. O Polocentro foi, provavelmente, o programa mais importante 

da época e tinha como objetivo a promoção do desenvolvimento e da modernização das 

atividades agropecuárias da região Centro-Oeste e do oeste do estado de Minas Gerais, a 

partir da ocupação de áreas caracterizadas pelo bioma Cerrado e sua exploração de maneira 

empresarial. Este Programa, portanto, consistia na conjugação de pesquisa, assistência 

técnica, reflorestamento, crédito rural, financiamento de patrulhas motomecanizadas, assim 

como a ampliação da infraestrutura de apoio (transportes, energia e armazenamento), no 

intuito de expandir a agropecuária nos cerrados, com ênfase na produção agrícola 

(especialmente grãos), e de modo contrário ao histórico processo de ocupação deste bioma, o 

qual era pautado na pecuária extensiva e em grandes áreas com baixa produtividade (JESUS, 

1988; VITAL, 2014). 

A atuação do Polocentro propiciou o surgimento da soja como cultura alternativa do 

estado de Mato Grosso e a Emater-MT, por sua vez, realiza, em 19 de março de 1977, o 

primeiro dia de campo no Estado em que são apresentadas as vantagens técnicas e 

econômicas do cultivo deste grão dentro das condições edafoclimáticas e de solo ali presentes. 

Isso só foi possível graças aos investimentos do Polocentro em transportes (implantação de 

estradas vicinais e intermunicipais), eletrificação rural, expansão da capacidade estática de 

armazenamento (incorporação de 86 mil toneladas na capacidade de armazenamento da 

Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Mato Grosso – Casemat, criada em 1962), e 

pesquisa agropecuária (desenvolvida pela Embrapa em parceria com a Empresa de Pesquisa 

Agropecuária do Estado de Mato Grosso – Empa, criada 1979) (JESUS, 1988; VITAL, 2014). 

Segundo Carpentieri (2008), desde a década de quarenta, já se podia notar a inclinação 

do estado de Mato Grosso em produzir alimentos e absorver mão de obra, principalmente 

após a criação das colônias agrícolas. A partir da década de 1960, as modificações político-

administrativas relacionadas com a agricultura brasileira, somadas a tendência da agricultura 

no Centro-Sul (reforçadas pelo Polocentro) para a utilização de uma tecnologia moderna e 

poupadora de mão-de-obra, forçaram um deslocamento enorme de agricultores para espaços 

disponíveis nas “novas” áreas do estado de Mato Grosso. O incremento desta ocupação aliado 

ao desenvolvimento de tecnologias (como a correção dos solos ácidos e com alto teor de 

alumínio por meio do processo de calagem) que permitiram a implementação da agricultura 

no cerrado (especialmente a soja) e consolidaram a função de Mato Grosso como Estado 

eminentemente agrícola (FERREIRA, 2001). 

Em 1981, a Emater executou o Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste 

do Brasil (Polonoroeste) para apoiar as atividades produtivas dos pequenos agricultores, no 
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que tange à pesquisa e experimento agrícolas, serviços de ATER, crédito, armazenamento e 

comercialização. Em 1986 começou, no município de Alto Taquari, o primeiro trabalho de 

microbacia do estado, o que demonstraria o pioneirismo da Empresa no desenvolvimento de 

novas técnicas para a agricultura, segundo Vital (2014) e Vieira (2011).  

Em que pese à ação do Polonoroeste, a expansão do agronegócio nesse período 

ampliou as desigualdades já existentes, observadas pela intensificação da exclusão dos 

pequenos agricultores do processo produtivo, o aumento na concentração de terras, o êxodo 

rural e a amplificação dos conflitos pela terra. Os problemas socioeconômicos e ambientais 

inerentes ao modelo de modernização adotado na agropecuária começavam a entrar na agenda 

governamental a partir da década de 1990. Pressionado pelas reivindicações cada vez mais 

intensas dos movimentos sociais, o governo estadual começaria a admitir, embora de maneira 

lenta pelo forte domínio do agronegócio, a importância da agricultura familiar na produção 

dos alimentos consumidos pela população e, consequentemente, a implantar políticas públicas 

para o desenvolvimento desta parcela do setor rural (SEAF, 2017). 

Com a extinção da Embrater, em 1990, o serviço de extensão rural público em todo o 

território nacional começa a sofrer um processo de desmantelamento, o que também ocorreu 

com a Emater-MT. Com base nisso, o estado de Mato Grosso iniciou um processo de 

readequação de suas atividades de extensão rural. Este processo pode ser dividido em três 

fases e serão descritas com base no relatório de Freitas (1992). 

A primeira fase pode ser definida como uma proposta preliminar de modernização 

administrativa e criação de uma nova empresa. Esta proposta tinha como objetivos: 

desenvolver os sistemas de pesquisa e extensão rural; gerar, adaptar, validar e transferir 

tecnologias direcionadas aos diferentes sistemas de produção agropecuária, melhorando a 

qualidade de vida e preservando o meio ambiente; assessorar os órgãos governamentais na 

definição e/ou formulação de política agrícola, agrária e de desenvolvimento tecnológico; 

diagnosticar de forma abrangente e dinâmica a situação da agropecuária mato-grossense; 

desenvolver ações que visem a preservação e conservação dos recursos naturais, de acordo 

com os diferente ecossistemas. 

De acordo com Freitas (2002) a conscientização da importância das riquezas 

produzidas pelo setor primário e o fato de Mato Grosso ser um estado essencialmente 

agrícola, mantendo muitas atividades relacionadas direta ou indiretamente com a agricultura, 

são alguns dos pontos que justificaram a atenção do estado neste setor da economia, a qual 

convergiria em benefício ao produtor rural. Ao proceder a reforma administrativa, o governo 

do estado demonstrou estar atento as políticas do governo federal e os sinais emitidos pela 
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economia mundial, cujo indicador, no caso da agricultura, estava voltado a crescente demanda 

de alimentos. Essa reforma, ao mesmo tempo em que buscaria racionalizar os dispêndios 

públicos, aumentaria a eficácia das organizações governamentais na prestação de serviços 

típicos do estado. Contribuiu com isso, a reorientação dos esforços na geração e transferência 

de tecnologias, pesquisa agropecuária, assistência técnica, extensão rural e fomento. 

Houve, em períodos anteriores, a formulação de vários pacotes de atividades para o 

desenvolvimento do país, do estado e dos municípios. Assim aconteceu, dentre outros, com os 

programas especiais que, depois de lançados e divulgados, tiveram que ser adaptados a níveis 

estaduais e municipais, técnicos, políticos e governamentais. O setor agrícola, não ficou 

imune dessas decisões, o que pôde ser comprovado pela existência de três empresas que 

atuavam separadas: Empa, responsável pela pesquisa agropecuária, Emater-MT, incumbida 

pelos serviços de ATER; e Codeagri (Companhia de Desenvolvimento Agrícola do Estado de 

Mato Grosso), criada em 1976, encarregada pelas atividades de fomento rural. Como 

resultado, vieram os aumentos dos custos operacionais, para a sociedade e para os produtores 

rurais, que receberam, às vezes, o que não necessitavam e ficaram carentes do que pretendiam 

receber. 

Em função da avaliação exposta, Freitas (2002) afirma que, no âmbito governamental, 

considerou-se como necessária a integração das atividades de pesquisa, assistência técnica e 

fomento agropecuário, supostamente pra compor um único processo de desenvolvimento 

rural. Como se observa, a proposta de se combinar atividades voltadas para o mesmo objetivo, 

abrigadas no mesmo teto, sob a coordenação de uma única empresa, tiveram como 

pressuposto básico a racionalização do trabalho, identificado pela elaboração de planos 

integrados, os quais analisados sob o prisma do zoneamento agroecológico, utilizado para fins 

de planejamento no estado de Mato Grosso, ganharam consistência, pela estreita relação 

encontrada nas atividades citadas. 

Para dar início a esta proposta de regionalização, observou-se alguns indicadores para 

fins de planejamento e organização das futuras regiões em que se apoiaria a execução dos 

trabalhos, tais como: malha viária, política agrícola governamental, bases físicas já existentes, 

potencial agropecuário, polo de influência regional, assentamento de produtores, condições 

sociais, instituições de ensino, capacidade estática de armazenagem, agroindústrias, bancos e 

meios de comunicação. 

Definiu-se, também, ainda com base em Freitas (2002), que a futura empresa teria uma 

unidade de coordenação estadual como responsável pelo plano de trabalho nas etapas de 

diagnóstico, programação, acompanhamento/controle e avaliação, descentralizando essas 
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responsabilidades através das regiões e dos municípios, com funções e papéis definidos nos 

respectivos níveis. Com base no estudo de zoneamento agroecológico, foram definidas as 

seguintes regiões: Baixada Cuiabana, Cáceres, Parecis, Médio Norte, Rondonópolis, Barra do 

Garças, São Félix do Araguaia, Aripuanã, Sinop e Alta Floresta. Dessa maneira, o Estado 

buscou, em tese, obedecer às necessidades das regiões, conforme as peculiaridades de cada 

uma, em busca de uma modernização com atendimento descentralizado da pesquisa, 

assistência técnica e fomento agropecuário. 

A segunda fase englobou a estruturação do trabalho, na qual foi constituída uma 

comissão coordenadora de oito subcomissões das diversas áreas (Patrimônio, Procedimentos 

Administrativos, Recursos Humanos, Plano de Cargos e Salários, Lotacionograma, 

Divulgação e Treinamento, Estatuto e Regimento Interno e Plano de Contas), objetivando 

implementar o processo de fusão das empresas Emater-MT, Empa e Codeagri. Coube a essa 

comissão levantar dados, fazer articulações, elaborar estudos e apresentar proposições e 

alternativas quanto à organização da estrutura, formas de implantação e funcionamento da 

futura empresa. 

Com a publicação da Lei Complementar nº 14 de 16 de janeiro de 1992, ficou 

autorizada a fusão das empresas, Empa, Emater-MT e Codeagri, e a criação da Empaer
16

, sob 

forma de Sociedade Anônima, que assumiria o compromisso de executar as ações de pesquisa 

agrícola, assistência técnica, extensão rural e fomento agropecuário no estado de Mato 

Grosso. Esta nova empresa nasceu com um quadro de 901 servidores lotados nas mais 

diversas áreas e em mais 165 funções gratificadas. 

A reforma administrativa realizada pelo governo do estado de Mato Grosso, que 

culminou com a criação da Empaer, implicou no desenvolvimento de ações estratégicas na 

implantação e estruturação da nova empresa, levando-se em consideração que em qualquer 

mudança é comum aparecer reações de resistência que se tornam bastante transparentes nos 

conflitos e competições individuais, grupais, funcionais e estruturais. Esta situação se 

apresentou mais acentuada quando se leva em consideração o momento de criação da Empaer, 

pois três culturas organizacionais tiveram que, paulatinamente, se adaptarem a uma nova 

cultura organizacional que almejava ser mais progressista, dinâmica, produtiva e positiva. 

Em função das mudanças institucionais propostas e efetuadas, foi imprescindível o 

treinamento de integração institucional, uma ação voltada ao desenvolvimento de novas 

atitudes, de sensibilização, de motivação e, principalmente, de integração dos funcionários à 

                                                 
16

 Deve-se ressaltar que o Decreto nº 2.123, de 20 de fevereiro de 1998, incorporou a Casemat à Empaer, sendo 

que a última assumiu todos os direitos e obrigações contratuais da primeira. 
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nova empresa. Neste sentido, a atuação de pesquisadores e extensionistas, embora tenham 

funções diferenciadas, teriam que responder com a mesma eficiência no padrão de 

desempenho junto aos produtores rurais. 

A terceira fase, por sua vez, refere-se à Assembleia Geral, realizada no dia 30 de abril 

de 1992, para a constituição da Empaer, e que contou com a presença dos sócios majoritários 

e ex-diretores das três empresas extintas. A Assembleia foi presidida pelo Secretário de 

Agricultura e Assuntos Fundiários, Aréssio José Paquer, representando também o acionista 

majoritário, o estado de Mato Grosso. Os relatórios apontam que os trabalhos transcorreram 

na mais perfeita ordem culminando com a aprovação dos laudos periciais, a fusão das 

empresas, aprovação do Estatuto, eleição dos Conselhos e a criação da Empaer. 

O Estatuto aprovado durante esta Assembleia definiu os seguintes objetivos para a 

Empaer: a) assessorar os órgãos governamentais na definição e formulação das políticas 

agrícolas, agrárias e de desenvolvimento de tecnologia agropecuária, de forma planejada, com 

base no diagnóstico socioeconômico do setor primário do estado de Mato Grosso; b) 

implementar ações governamentais, relativas as atividades econômicas ou serviço de interesse 

coletivo outorgado ou delegado pelo Estado no âmbito da pesquisa, assistência técnica, 

extensão rural e fomento agropecuário levando em consideração a preservação e conservação 

do meio ambiente; c) desenvolver programas de pesquisa, compreendendo a geração, 

adaptação e validação de tecnologias relacionadas aos diferentes sistemas de produção 

agropecuária; d) desenvolver programas de assistência técnica, objetivando difundir as 

informações tecnológicas que garantam aumento da produção e produtividade da 

agropecuária; e) desenvolver programas de extensão rural, entendida como processo 

educativo de caráter permanente, com ensinamentos em tecnologias de produção 

agropecuária, do uso do crédito rural, armazenamento, comercialização e atividades 

relacionadas com a organização de produtores e melhoria de qualidade de vida da população 

rural; f) desenvolver programas de comercialização, manejo florestal, motomecanização, 

agroindustrialização, produção de sementes, mudas e animais melhorados, visando o fomento 

agropecuário (EMPAER, 1998). 

Ao se comparar os objetivos presentes nos Estatutos da Empaer com os da Emater-

MT, dois pontos merecem ser destacados: 1) o conceito de extensão rural deixa de ser visto 

como uma ação revestida de caráter educativo e passar a ser um processo educativo de caráter 

permanente; 2) surge a preocupação com a preservação e conservação do meio ambiente, algo 

que não estava presente no estatuto anterior. Embora sutis, estes pontos refletem absorção de 

alguns temas levantados nas discussões sobre o repensar da atividade de extensão rural. Por 



136 

 

 

outro lado, a abordagem difusionista permanece direcionando o modo de agir da empresa, o 

que denota que esse processo educativo ainda segue uma perspectiva bancária e se coloca 

distante da pedagogia libertadora de Freire (1987). 

As lutas pela visibilidade sociocultural, dos direitos à terra e meios de produção 

empreendidas pelos agricultores familiares continuou pujante entre 1991 e 2008, porém os 

avanços (como a criação da Empaer, por exemplo) e incentivos obtidos não diferenciavam a 

produção em pequena e grande escala, demonstrando, assim, uma ação muito tímida do 

governo estadual no que tange à agricultura familiar. Este fato pode ser comprovado em 

algumas ações dos poderes executivo e legislativo que, embora não sejam voltadas 

exclusivamente aos agricultores familiares, auxiliaram de alguma forma no desenvolvimento 

do setor: a Lei nº 6.753 de 1996, que recomendou a municipalização da agricultura, 

incentivando a instalação das Secretarias Municipais de Agricultura, dos Conselhos e Planos 

Municipais de Desenvolvimento Rural e dos Fundos Municipais de Desenvolvimento; as Leis 

nº 7.958 de 2003 e nº 8.410 de 2005, que criaram, respectivamente, o Programa de 

Desenvolvimento Rural de Mato Grosso (Proder) e o Fundo de Desenvolvimento Rural 

(FDR), ambos com a finalidade de proporcionar condições à consolidação da agricultura 

familiar; a Lei nº 8.697 de 2007, que criou o Programa de Desenvolvimento Regional de Mato 

Grosso (MT Regional) com o objetivo de desenvolver as potencialidades locais por meio dos 

Consórcios Intermunicipais; e a Resolução nº 905 de 2008, que criou a Frente Parlamentar da 

Agricultura Familiar na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e buscou dar voz a 

este segmento social do estado (SEAF, 2017). 

Contudo, somente a partir da Lei Estadual nº 9.958, de 26 de julho de 2013, que 

instituiu a Política Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura 

Familiar – PEATER e o Programa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural na 

Agricultura Familiar – PROATER, é que foi constituída uma política voltada exclusivamente 

aos agricultores familiares. Apesar de ter sido baseada fortemente nos princípios existentes na 

Lei de ATER, a PEATER apresenta uma retomada às diretrizes da PNATER, elaborada em 

2003, pois descreve como um dos seus objetivos a adoção dos princípios da agricultura de 

base agroecológica como enfoque preferencial para o desenvolvimento de sistemas de 

produção em bases sustentáveis (PEATER, 2013). Essa proposição demonstra a importância 

da agroecologia nas ações de ATER a serem desenvolvidas junto aos agricultores familiares 

do estado de Mato Grosso. 

Antes de finalizar esta seção, cabe abordar brevemente as ações históricas do poder 

executivo no que tange a criação de secretarias voltadas exclusivamente a área agrícola, 
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órgãos que a Empaer e suas predecessoras sempre estiveram subordinados. Em 1974, foi 

criada a Secretaria de Assuntos Fundiários, a primeira secretaria dedicada ao setor 

agropecuário. A partir de 1979, veio a se tornar Secretaria de Estado de Agricultura, 

instituição da qual a Emater-MT era vinculada. Quando da criação da Empaer, esta secretaria 

já havia se tornado Secretaria de Estado de Agricultura e Assuntos Fundiários (SAAF), 

permanecendo com esta denominação até 2003, quando passou a ser nomeada de Secretaria 

de Estado de Desenvolvimento Rural até 2010, ano em que transforma-se em Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar (SEDRAF), estabelecendo, de modo 

formal, o compromisso do estado de Mato Grosso com os agricultores familiares. Contudo, a 

SEDRAF continuou atuando na criação e gestão de políticas e programas voltados para 

aqueles agricultores não caracterizados como familiares, até que, em 2015, foi transformada 

em Seaf e passou ter como objetivo atuar unicamente para a promoção do desenvolvimento 

sustentável da agricultura familiar. Atualmente, a Empaer continua vinculada a Seaf, sendo 

esta a principal interlocutora do Estado para questões relativas à agricultura familiar (SEAF, 

2017). 

 

4.3 Considerações 

 

Conforme afirma Bergamasco, Thomson e Borsatto (2017, p. 337), “analisar de forma 

sistematizada o passado nos permite a identificação de processos similares no presente e, 

desta maneira, relacioná-los a previsíveis desfechos”. De um modo geral, acredita-se que o 

esforço analítico da construção histórica da Lei de ATER dentro das abordagens do 

neoinstitucionalismo histórico e cognitiva se mostrou adequado. 

O processo histórico dos embates (teóricos e políticos) em torno da extensão rural, 

nesse caso, teve como desfecho em âmbito nacional a criação da Lei de ATER, assim como a 

ANATER, e em âmbito estadual a Lei Estadual nº 9.958 que instituiu a PEATER. Todavia, o 

arcabouço teórico-metodológico construído nas práticas e reflexões da ATER entre as 

diferentes ideias, instituições e pessoas é muito mais complexo e não se restringe às 

proposições das referidas Leis.  

Desde as primeiras ações de ATER no Brasil e no estado de Mato Grosso foi possível 

observar um esforço do Estado em atender às demandas dos grupos patronais organizados, a 

partir de incentivos políticos, fiscais e financeiros que conscientemente influenciaram para a 

instituição das desigualdades observadas na sociedade rural brasileira e mato-grossense. Ao se 

fazer uma retrospectiva histórica dos principais atos que puderam estabelecer uma 
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contraposição a este apoio estatal destaca-se, nacionalmente, o repensar da extensão rural 

brasileira, a criação do conceito de agricultura familiar e a institucionalização do PRONAF, 

da PNATER e da PEATER, este último na esfera estadual. 

As diferentes fases, abordagens e referenciais adotados pela extensão rural, desde a 

instituição da ACAR até a criação da ANATER, ou ainda da implantação da Acarmat à fusão 

das empresas que deram origem a Empaer no estado de Mato Grosso, comprovam a 

capacidade dos discursos, crenças e instituições de modificar a realidade e criar condições que 

respondam aos seus anseios. Isto pode ser visto, por exemplo, a partir do processo histórico 

que culminou com a institucionalização da Lei de ATER, a qual representa, por sua vez, um 

avanço e um reconhecimento ao modo de vida, de trabalho e de produção dos agricultores 

familiares. Contudo, o surgimento da ANATER e seus objetivos discordantes aos propostos 

anteriormente pela referida Lei constituem-se em uma ameaça de retrocesso aos direitos 

sociais e ao acesso a serviços públicos conquistados pelos agricultores de base familiar. 

Diante disso, vislumbra-se a necessidade dos movimentos sociais do campo e entidades 

organizadas se manterem atentos e atuantes para garantir a permanência e o avanço de todos 

os direitos conquistados com a Lei de ATER. 
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5  A EMPAER FRENTE AOS DESAFIOS DA LEI DE ATER 

 

5.1 Perfil profissional e acadêmico dos extensionistas da rede pública mato-grossense 

 

Ao se partir da premissa apontada por Caporal (2003) – o qual afirma que os 

pressupostos da nova ATER requerem um “novo profissionalismo” – os resultados 

apresentados a seguir buscam descrever o perfil profissional e acadêmico do secretário 

adjunto da Seaf, dos dois diretores, nove coordenadores regionais e 62 técnicos locais da 

Empaer que participaram da pesquisa. 

No que se refere à idade, tanto o secretário adjunto da Seaf quanto os diretores da 

Empaer (presidente e de ATER) possuem 46 anos. Já os coordenadores regionais apresentam 

uma faixa etária que vai desde os 44 até os 64 anos, com uma maior predominância daqueles 

que já passaram dos 50 anos. De maneira comparativa, observa-se que os coordenadores 

regionais possuem uma idade mais avançada que os diretores e o secretário adjunto. 

Se por um lado, o fato destes profissionais ocuparem cargos diretivos e serem 

responsáveis pelas atividades gerenciais e tomadas de decisão em suas respectivas 

organizações seja beneficiado pela expressiva experiência e conhecimento da realidade sobre 

a qual atuam; por outro, o referencial que carregam de ATER advindo, majoritariamente, de 

uma formação nas décadas de 1970 e 1980 poderia influenciar negativamente a capacidade 

dos mesmos de incorporar novas discussões e paradigmas presentes na Lei de ATER, como as 

metodologias participativas, os princípios da agricultura de base ecológica e o trabalho dentro 

de um enfoque multidisciplinar, interdisciplinar e intercultural. 

Em relação à idade dos extensionistas que trabalham nos escritórios locais da Empaer, 

observa-se que 48% estão com mais de 50 anos, sendo que 27% se enquadram na faixa de 

mais de 50 a 60 anos e outros 21% possuem mais de 60 anos (Tabela 1). Essa quantidade 

expressiva de profissionais com idade mais avançada se aproxima da apresentada com relação 

aos que ocupam funções de gerência e serve de alerta tanto para a empresa no que diz respeito 

à renovação do seu quadro de funcionários, quanto à necessidade de que os mesmos se 

adequem aos novos desafios levantados com a institucionalização da Lei de ATER. 

O primeiro aspecto abordado é uma questão reiterada no discurso dos dirigentes e 

extensionistas da Empresa que, em não raras vezes, declaravam a necessidade de uma 

atualização do seu quadro profissional (NASCIMENTO, 2008; SCHUMACHER, 2014). As 

ações para modificar esse panorama começaram em 2014, ano em que o governo estadual 

realizou o último concurso público. Contudo, dos 225 candidatos aprovados, apenas 110 
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foram convocados naquele ano. Os 115 candidatos restantes só vieram a ser convocados no 

período de julho a outubro de 2017, portanto, posteriormente ao levantamento de dados da 

presente pesquisa. Segundo informações do Diretor Presidente da Empaer postada no site 

institucional (EMPAER, 2018), apenas a contratação do último grupo de funcionários 

representou um incremento de 30% da força de trabalho existente no segmento de ATER da 

Empresa. Ainda segundo o Diretor, esse acréscimo possibilitou a ampliação da força de 

trabalho em 72 unidades operativas, a reabertura de oito unidades, a abertura de mais nove 

unidades operativas locais e, consequentemente, a ampliação da abrangência dos agricultores 

familiares assistidos pelos serviços de ATER. 

 

Tabela 1: Faixa etária dos extensionistas pesquisados que trabalhavam nos escritórios locais 

da Empaer - MT, em 2016. 

Tempo de Trabalho Frequência 

De 20 a 30 anos 19% 

De mais de 30 a 40 anos 18% 

De mais de 40 a 50 anos 15% 

De mais de 50 a 60 anos 27% 

De mais de 60 anos 21% 

TOTAL 100% 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Para explicar o segundo ponto, será útil a análise de um trecho de uma entrevista 

concedida pelo então Diretor Presidente da Empaer, na época em que assumiu o cargo, a um 

site de notícias de Cuiabá (TRIELLI, 2015). Ao abordar a questão dos funcionários, o Diretor 

explicou a necessidade de se lançar um Plano de Demissão Voluntária para fazer com que a 

Empaer tenha, novamente, técnicos mais motivados. Segundo suas palavras, o plano seria 

direcionado àquelas pessoas que estariam desmotivadas, “cansadas”, e, por isso, não 

demonstrariam o desejo de permanecer na Empresa. Este plano tornou-se, realmente, uma 

ação do governo estadual e resultou na saída de apenas 15 servidores do órgão, boa parte 

destes com idade mais avançada e com bastante tempo na Empresa. 

Para Caporal e Ramos (2006), qualificar a ATER requer, antes de tudo, que se façam 

mudanças. Contudo, faz-se necessária a disposição dos extensionistas em encarar esse desafio 

e superar seus próprios interesses e vontades individuais, com vistas à busca do 

desenvolvimento rural sustentável. Dentro dessa perspectiva, a identificação de funcionários 
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pouco motivados já é um indício das dificuldades da Empaer para acompanhar as condições 

presentes na Lei de ATER. 

Com o intuito de aprofundar mais esta análise, pode-se utilizar a abordagem de 

Caporal (2003), particularmente a primeira das três carências relativas à formação acadêmica 

travam a formação de um “novo profissionalismo”. Para Caporal (2003), a primeira carência 

está no ensino das universidades e escolas agrícolas brasileiras que adotaram um modelo que 

privilegia a especialização e a divisão disciplinar. Essa característica tende a limitar a 

capacidade do profissional em vir a ter uma visão holística e o dificulta de enxergar a 

agricultura além de sua função de produzir bens. Ao se considerar que 48% dos profissionais 

que participaram deste estudo estão com mais de 50 anos e, provavelmente, se formaram há 

trinta anos ou mais, numa época em que o ensino cartesiano e o difusionismo eram ainda mais 

proeminentes, não é de se estranhar que os mesmos tenham mais dificuldades em se adequar 

aos novos métodos presentes na Lei ATER, conforme alusão feita anteriormente. 

Essa situação não quer dizer, contudo, que esses profissionais, por possuírem uma 

idade mais avançada e uma formação acadêmica anterior aos debates contemporâneos sobre a 

extensão rural, não estejam aptos para atuar dentro de uma perspectiva ampliada. O trabalho 

de Callou et al. (2008), à propósito, demonstra que mesmo os cursos de graduação atuais 

ainda não refletem o avanço das discussões acadêmicas, apresentando, de um modo geral, 

escassa carga horária necessária à formação extensionista e um frágil conjunto de temáticas e 

bibliografia capaz de fornecer as bases para a análise crítica da complexidade do rural. Cita-

se, também, a pesquisa realizada por Gnoatto, Doni Filho e Silva (2009), a qual teve como 

objetivo discutir, por meio da análise dos relatórios de estágio curricular, que tipo de 

profissional de Agronomia (com consciência ingênua ou crítica) estava sendo formado pela 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus de Pato Branco. Os autores concluíram 

que o curso de Agronomia da referida instituição não contribuiu para a formação de 

profissionais com consciência crítica, salvo poucas exceções. Dessa forma, alerta-se para a 

necessidade de ações de formação crítica acerca das questões que hoje estão presentes no 

meio rural, associadas à valorização profissional, de modo a proporcionar a atualização desses 

extensionistas e evitar que casos de desmotivação sejam frequentes. 

Quanto ao perfil acadêmico, o Secretário Adjunto da Seaf é engenheiro agrônomo com 

pós-graduação em fitotecnia (na área de cana de açúcar), o Diretor Presidente é formado em 

administração e o Diretor de ATER é engenheiro florestal com pós-graduação em manejo 

florestal. Exceto um engenheiro agrônomo e um médico veterinário, todos os demais 

coordenadores regionais possuem formação de nível médio técnico em agropecuária. Dentre 
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os coordenadores de nível técnico em agropecuária, apenas dois não completaram sua 

formação de nível superior. Os outros possuem graduação em Ciências biológicas, 

Administração e Gestão ambiental. Quatro coordenadores mencionaram possuir pós-

graduação nas seguintes áreas: bovinocultura de corte, georreferenciamento, administração 

rural e ciências ambientais. Por outro lado, apenas o Coordenador Regional com formação de 

engenheiro agrônomo afirmou ter mestrado na área da fitotecnia, mais especificamente sobre 

técnicas de controle alternativo na cultura de feijão.  

Os dados levantados sobre o perfil acadêmico dos dirigentes e gerentes apontaram 

para a predominância da formação na área de Ciências Agrárias, não tendo sido constatada a 

presença de profissionais da área de Humanas. Ao demonstrar em seus princípios a 

preferência pelo enfoque multidisciplinar e interdisciplinar, a Lei de ATER sugere a atuação e 

contribuição de profissionais de áreas distintas em busca de um desenvolvimento rural 

sustentável que opere dentro de todas suas instâncias (BRASIL, 2010a). Neste caso, a 

ausência de profissionais além daqueles relacionados ao campo das Ciências Agrárias, seja no 

setor que representa o Estado, seja no nível da direção da organização, representa, ao mesmo 

tempo, um alerta e uma oportunidade. Um alerta, no sentido da instituição rever a 

possiblidade de uma presença mais multidisciplinar nos cargos mais altos da hierarquia da 

Empresa. Também é uma oportunidade privilegiada de criação de espaços pedagógicos para 

discussão de outras abordagens sobre os processos de desenvolvimento rural, de modo a 

relativizar o domínio das Ciências Agrárias e seus respectivos conhecimentos técnicos 

disciplinares, em direção a um entendimento mais sistêmico de tais processos (FURTADO; 

FURTADO, 2000). 

No que diz respeito à formação acadêmica dos extensionistas locais (Figura 4), nota-se 

que a maioria é Técnico em Agropecuária (53%), dado semelhante ao encontrado nos cargos 

diretivos da Empaer. A justificativa para essa predominância de técnicos de nível médio deve, 

provavelmente, estar relacionada a três fatores: 1) boa parte desses técnicos possui idade 

avançada e foi contratada numa época em que a oferta de profissionais de nível superior era 

mais escassa do que nos dias atuais; 2) a perspectiva que imperava era a de que os 

profissionais de nível técnico estavam mais preparados para lidarem com os aspectos práticos 

da profissão (centrados no difusionismo), ao mesmo tempo em que atuavam de forma 

múltipla, atendendo tanto a parte agrícola quanto a pecuária; 3) os gastos financeiros 

empreendidos pela Empresa para a contratação de extensionistas de nível técnico de nível 

médio é inferior aos de um profissional com ensino superior. 
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Deve-se destacar, ainda, que 48,5% desses técnicos possuem outra formação de nível 

superior, como Agronomia, Ciências biológicas, Geografia, Administração, Ciências da 

Computação, entre outras. Embora esse aperfeiçoamento acadêmico seja importante para as 

atividades desempenhadas na Empresa, esses profissionais realizaram essa formação após 

suas respectivas contratações, de modo que os mesmos permanecem na função de 

extensionistas de nível técnico (como será visto posteriormente). Diante disso, decidiu-se 

mantê-los dentro do estrato de formação técnica de nível médio, pois é a função que 

formalmente desempenham na Empresa. 

 

Figura 4: Formação acadêmica dos extensionistas pesquisados que trabalham nos escritórios 

locais da Empaer – MT, em 2016. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 
Além disso, a busca pelo aperfeiçoamento profissional entre os extensionistas da 

Empaer não foi apenas em nível de graduação, pois 16% afirmaram possuir também uma pós-

graduação. Destes, metade disse ter especialização em alguma das seguintes áreas: 

georreferenciamento, educação do campo, gestão pública, gestão agroindustrial e história; 

enquanto a outra metade afirmou ter o título de mestrado em irrigação e drenagem ou 

produção vegetal. Em contrapartida à questão da desmotivação, comentada anteriormente, 
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estes dados demonstram a disposição de parte dos profissionais na busca por novos 

conhecimentos e em se manterem atualizados (embora a Empresa não tenha desenvolvido 

nenhuma ação que possibilitasse mobilidade funcional em função da nova formação 

adquirida, quando pertinente). 

Ainda com base na formação acadêmica (Figura 4), observa-se que os engenheiros 

agrônomos são o segundo grupo com mais representatividade (23%) entre os extensionistas, 

seguido, com frequências bem menores, pelos médicos veterinários (6%) e zootecnistas (5%). 

As formações em Engenharia Florestal, Ciências Biológicas e Economia doméstica 

correspondem a apenas 3% do total (cada uma), enquanto que História e Nutrição são 2%, 

também cada uma. Esses dados demonstram, em primeiro lugar, a quase absoluta 

predominância da formação na área de Ciências Agrárias (assim como observado 

anteriormente entre os dirigentes), principalmente se levar em consideração que apenas os 

técnicos em agropecuária e os engenheiros agrônomos representam 76% do total, enquanto as 

formações mais voltadas à área das Humanas (como Economia doméstica e História) 

correspondem apenas a 5% do extensionistas que participaram da pesquisa
17

. É óbvio que os 

profissionais das Ciências Agrárias possuem uma demanda maior de serviços, pois os 

aspectos técnicos e produtivos são fatores muito amplos e imprescindíveis aos agricultores 

familiares. Todavia, se a questão inclui o desenvolvimento sustentável, não repetir os diversos 

problemas de cunho socioeconômico e ambiental causados por um serviço de extensão rural 

pautado no modelo produtivista e no difusionismo, a maior participação de extensionistas 

dessas áreas deveria estar contemplada. Caberia implementar mudanças que deixem para trás 

a “perspectiva linear e cartesiana, que se mostrou insuficiente e, muitas vezes, equivocada, 

para outra, notadamente distinta, multidirecional e sistêmica, que responda às condições de 

cada realidade onde atue uma entidade e um agente de ATER” (CAPORAL; RAMOS, 2006, 

p.6). 

Nesse âmbito, a Lei de ATER estabelece, em seu artigo 15, entre os requisitos para a 

obtenção do credenciamento como entidade executora do PRONATER, a exigência de um 

corpo técnico multidisciplinar, abrangendo as áreas de especialidade envolvidas na atividade 

                                                 
17

 Os dados presentes no Lotacionograma da Empaer (obtido em 2016) demonstram que, de um total de 370 

empregados efetivos (alocados em campo), os engenheiros agrônomos e técnicos em agropecuária correspondem 

a aproximadamente 50% da força de trabalho, enquanto àqueles com formação em História e Economia 

doméstica representam cerca de 4%. Este quadro revela a semelhança com os dados analisados neste trabalho no 

que tange aos profissionais das Humanas. Por outro lado, ficou clara a discrepância quanto aos profissionais das 

Ciências Agrárias. O motivo está provavelmente associado ao fato da participação massiva dessas duas 

categorias profissionais da área das agrárias como respondentes desta pesquisa. 
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(BRASIL, 2010a). Portanto, torna-se clara a necessidade de uma oferta mais harmônica de 

profissionais de diferentes áreas. 

De acordo o nível de formação acadêmica, os extensionistas locais da Empaer são 

lotados nos seguintes cargos: Extensionistas rural I, Extensionista rural II, Extensionista 

social I e Extensionista social II. Os cargos classificados como “rural” são os que possuem a 

formação voltada à área das Ciências Agrárias e Biológicas, enquanto que aqueles nomeados 

como “social” abrangem aqueles profissionais das áreas de Humanas e da Saúde. A 

numeração em romano serve para distinguir os de nível superior (I) e os de nível técnico (II). 

Dessa forma, os profissionais categorizados como Extensionistas rurais I possuem formação 

em algumas dessas áreas: Biologia, Engenharia Agrícola, Engenharia Agronômica, 

Engenharia Florestal, Medicina Veterinária, Turismo e Zootecnia. Já os Extensionistas rurais 

II são os Técnicos em agropecuária ou Técnicos agrícolas. Por outro lado, enquanto os 

Extensionistas sociais I abrangem as formações em nível superior nas áreas de Economia 

Doméstica, Nutrição, História e Serviço Social; os Extensionistas Sociais II correspondem aos 

Técnicos em Enfermagem, profissional não observado nesta pesquisa e que consta apenas no 

Lotacionograma da empresa. Esta função, inclusive, tende a ser extinta, tanto que no último 

concurso não houve abertura de vagas para este cargo. 

A análise da Figura 5 permite observar a distribuição percentual das funções dos 

extensionistas locais da Empaer. O destaque fica por conta dos Extensionistas rurais II que 

englobam mais da metade (53%) do público analisado. Este resultado, se comparado com a 

Figura 4, já era algo esperado, pois todos os profissionais com a formação acadêmica de nível 

técnico estão enquadrados na função de Extensionistas rurais II. 

A distribuição comprova, novamente, o domínio da área das Ciências Agrárias frente 

às formações de cunho mais social. Neste caso, os Extensionistas rurais de ambas as classes 

correspondem a expressivos 93% das funções ocupadas na Empaer, contra apenas 7% de 

Extensionistas sociais I. Ao analisar o instrumento das Chamadas Públicas
18

, presente na Lei 

de ATER, Diniz, Lima e Almeida (2011) observaram que o pessoal contratado para atender as 

Chamadas era predominantemente das Ciências Agrárias. O questionamento que os referidos 

autores fazem é se a formação destes será capaz de atender à multiplicidade de desafios 

contidos nas Chamadas, que incluem metas sociais, pois embora, em tese, os profissionais de 

                                                 
18

 O PRONATER define, em seu artigo 12, que a execução de serviços de ATER estará a cargo das empresas 

públicas ou órgãos, devidamente credenciados e selecionados em Chamada Pública (BRASIL, 2010a). Do 

mesmo modo, Diniz, Lima e Almeida (2011, p. 5) definem as chamadas como o instrumento jurídico-legal que 

rege a “localização geográfica, o público a ser beneficiado, os valores disponibilizados, enfim, as ações de 

ATER a serem executadas pelo país por meio de diversas entidades”. 
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agrárias possuem formação também na área de ciências humanas e sociais, esta, na maioria 

dos casos, é insuficiente. 

A discussão desta questão nos remete a uma preocupação sobre a formação do 

engenheiro agrônomo nas universidades públicas brasileiras que remonta a década de 1990 

(CAVALLET, 1999), mas que teve novas investigações na última década, especialmente 

sobre o ensino da disciplina de Extensão Rural. Desde o Seminário Nacional realizado em 

Itamaracá, no ano de 2008, que culminou com a publicação de Callou et al. (2008) sobre o 

estado da arte do ensino da extensão rural no Brasil, o papel da universidade e seu processo 

formativo voltou a ser foco de análise. Os autores apontaram certo descaso com as áreas das 

ciências humanas e sociais (Sociologia e Extensão Rural), pois a disciplina de Extensão Rural, 

por exemplo, possui uma carga horária insuficiente, dá pouca importância a temas primordiais 

e é oferecida nos últimos semestres, funcionando mais como ponto de chegada do que de 

partida. 

 

Figura 5: Distribuição percentual dos cargos dos extensionistas que trabalham nos escritórios 

locais da Empaer – MT, em 2016. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

O documento base sobre a 1ª Conferência Nacional sobre Assistência Técnica e 

Extensão Rural, realizada em 2012, também demonstra uma preocupação neste sentido: 

 

A disciplina de “Extensão Rural” ainda é orientada predominantemente pelas 

políticas públicas de promoção do desenvolvimento agrícola a partir do ideário da 

revolução verde e da modernização conservadora do campo. Permanece o objetivo 

de formar um profissional especialista em difusão, preparado para persuadir 

agricultores e agricultoras a adotarem inovações tecnológicas direcionadas aos 

processos produtivos e gerenciais (BRASIL, 2012, p. 20). 
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Quando se associam as deficiências na formação dos profissionais das Ciências 

Agrárias (sejam eles de nível técnico ou superior), especialmente no que tange à abordagem 

da extensão rural, e a presença maciça destes profissionais na agência pública de extensão 

rural aqui analisada, aumentam as possibilidades de resultarem em dificuldades no 

cumprimento das novas exigências da Lei de ATER. Primeiro, porque, conforme afirma 

Caporal (2003), uma grande parcela dos profissionais egressos não teve a oportunidade de 

compreender estas exigências e vislumbrar a agricultura como uma atividade que, além da sua 

função de produção, é um processo que tem sua origem na relação entre o ser humano e o 

ecossistema no qual vive e trabalha, sendo que, frequentemente na agricultura familiar, esses 

aspectos se confundem com seu modo de vida. 

Diniz, Lima e Almeida (2011) corroboram essa perspectiva e destacam que as novas 

exigências de ATER necessitam de um profissional capaz de, efetivamente, montar uma 

proposta de construção participativa, na qual o desenvolvimento sustentável seja alcançado ou 

minimamente trabalhado. 

Diante desse quadro, parece-nos fundamental a presença de um corpo mais diverso de 

funcionários e a realização de cursos de formação e atualização profissional dentro das 

temáticas contemporâneas que abarcam as discussões sobre a questão agrária e a extensão 

rural no Brasil, de modo a minimizar as deficiências oriundas do ensino acadêmico e fornecer 

as condições necessárias para os extensionistas desenvolverem suas atividades de forma 

crítica e de acordo com os princípios e objetivos da PNATER. 

No intuito de entender os antecedentes profissionais dos sujeitos que ocupam os 

cargos diretivos da Seaf e Empaer, questionou-se, ao Secretário Adjunto, há quanto tempo o 

mesmo trabalhava com assuntos relacionados à agricultura familiar. Segundo o entrevistado, 

durante sua trajetória profissional, trabalhou por um período de três anos em uma empresa de 

Cuiabá que atua com agricultura familiar na região da Baixada Cuiabana. Sua atividade estava 

relacionada ao campo técnico e comercial dentro da empresa. A pergunta voltada aos 

diretores da Empaer também foi neste mesmo sentido, porém abordava mais especificamente 

a experiência na área de ATER. O Diretor Presidente afirmou que sempre esteve ligado com a 

agricultura de uma forma geral, porém não exatamente dentro do escopo que envolve a 

ATER. Já o diretor de ATER informou que seu primeiro contato com a extensão rural foi no 

período de graduação da faculdade, mas conheceu, efetivamente, quando iniciou suas 

atividades na Empaer, em 1994. 

Ao serem abordados com a mesma indagação, os coordenadores regionais da Empaer 

declararam que tiveram toda a carreira ligada à ATER, exceto dois destes coordenadores que 
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afirmaram não ter trabalhado com extensão rural durante parte de sua trajetória profissional. 

Enquanto um dos coordenadores regionais mencionou que, durante um período, exerceu 

atividades relacionadas à cadeia produtiva da suinocultura, o outro informou que o trabalho 

específico com a ATER se deu apenas depois que entrou na Empresa. 

Ao analisar os resultados obtidos, observou-se que a grande maioria dos dirigentes da 

Empaer, assim como o Secretário Adjunto da Seaf exerceram, durante algum momento de 

suas carreiras profissionais, atividades relacionadas com a agricultura familiar ou ATER. 

Estas experiências podem vir a colaborar na realização de suas respectivas funções, desde que 

se faça uma reflexão crítica e consciente sobre estas vivências. 

Ainda no intuito de desmistificar os antecedentes profissionais dos entrevistados, 

questionaram-se quais eram as atividades que os mesmos haviam exercido antes de 

assumirem o cargo atual. O Secretário Adjunto da Seaf se limitou a dizer que, além da 

experiência citada anteriormente, sempre trabalhou em atividades relacionadas à área de 

atuação do engenheiro agrônomo. O Diretor Presidente da Empaer afirmou que atuou dentro 

de sua área de formação (Administração) e foi prefeito de uma cidade do interior do estado 

por dois mandatos. Já o Diretor de ATER disse que nunca exerceu outra atividade que não 

estivesse ligada à extensão rural, pois entrou na Empresa logo após sua graduação. 

Do mesmo modo, dentre os nove coordenadores regionais da Empaer, cinco disseram 

sempre ter atuado com ATER, pois já efetivaram na Empresa logo após concluírem sua 

formação acadêmica. Outro coordenador informou que sua trajetória profissional teve início 

como funcionário público de uma prefeitura do estado do Paraná, onde trabalhou com 

produção de mudas para fazer a arborização da cidade. Em seguida resolveu vir para o estado 

de Mato Grosso para trabalhar numa cooperativa. Este serviço, porém, não durou muito 

tempo, já que seis meses depois estava trabalhando numa empresa de planejamento 

agropecuário que era responsável pela elaboração de crédito para grandes produtores de soja e 

arroz. Por fim, em 1988, passou no concurso público e iniciou sua trajetória na Empaer. 

A trajetória de outro coordenador começa com o trabalho na propriedade da própria 

família durante os dois anos seguintes a conclusão do curso. Depois deste período, ingressou 

numa cooperativa do estado de Santa Catarina para trabalhar com assistência técnica em 

suinocultura. Após alguns anos, decidiu-se migrar para o estado de Mato Grosso para atuar 

numa prefeitura municipal como diretor do departamento de agricultura. E, antes de entrar na 

Empaer, ainda atuou como professor de uma escola agrícola. Por fim, entre os outros dois 

coordenadores regionais que tiveram experiências anteriores à Empaer, um deles atuou por 
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quatro anos na área da suinocultura altamente tecnificada; e o outro prestou assistência técnica 

na área da olericultura e trabalhou em projetos de irrigação para uma empresa particular. 

Basicamente, as trajetórias descritas apontam para duas situações: metade dos 

entrevistados saiu da graduação ou do curso técnico e já ingressou direto na Empaer; e a outra 

metade exerceu atividades anteriores ao trabalho na Empresa. Se por um lado os profissionais 

que compõem a primeira parcela tiveram que desenvolver suas competências diretamente na 

Empresa, por outro, os pertencentes ao segundo grupo trouxeram consigo experiências dos 

mais diversos âmbitos, sendo que algumas competências já estabelecidas puderam ser 

aproveitadas e outras tiveram que ser construídas. O fator em comum de ambos os casos se 

assenta na necessidade de atividades de capacitação continuada para a formação de um 

profissional reflexivo e interativo, capaz de assumir suas funções de gestor e dinamizar a ação 

dos agentes que estão em contato direto com o público beneficiário. Para isso, “a capacitação 

deve ser entendida como um processo educativo e formativo que abrange também mudanças 

na forma de ver a realidade, indispensáveis à compreensão e à efetivação de ações a serem 

desenvolvidas no local” (FURTADO; FURTADO, 2000, p.43). 

No que tange às atividades exercidas pelos extensionistas locais antes de trabalharem 

na Empaer, observou-se que a maioria provém de profissões relacionadas ao universo do 

agronegócio, como por exemplo: gerente de fazenda, vendedor de insumos agrícolas, 

assistente técnico de grandes propriedades, comprador de commodities, assistente de campo, 

encarregado de colheita, dentre outras. Em seguida, aparecem aqueles que já estavam 

trabalhando com ATER, tanto em agências públicas, quanto privadas. Por fim, têm-se aqueles 

que atuaram como professores de universidades públicas e escolas técnicas e os que 

exerceram o trabalho extensionista como primeira atividade profissional. 

Estes dados servem para reforçar a necessidade da Empresa sempre realizar uma 

atividade de capacitação inicial (também chamado de pré-serviço) e continuada que os remeta 

aos saberes e competências exigidos para a função. Antes, porém, julga-se coerente distinguir 

estes dois conceitos de “saberes” e “competências”: 

 

Saberes são conhecimentos teóricos e práticos requeridos para o exercício 

profissional, competências são as qualidades, capacidades, habilidades e atitudes 

relacionadas a esses conhecimentos teóricos e práticos e que permitem a um 

profissional exercer adequadamente sua profissão (LIBÂNEO, 2004, p.77). 

 

Ao relacionarmos a distinção de Libâneo (2004) e o percentual de 19% dos 

extensionistas que possuem de 20 a 30 anos (Tabela 1, p. 128), é de se esperar que estes 

apresentem os saberes básicos para uma atuação mais próxima aos conceitos da PNATER, 
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tendo em vista que a formação destes ocorreu num período no qual a política já estava sendo 

elaborada e implantada (a partir de 2003). Todavia, mesmo essa parcela dos pesquisados e 

todos aqueles que afirmaram ter tido experiências anteriores relacionadas ao agronegócio, 

necessitam passar pelo processo de capacitação para que desenvolvam as competências 

necessárias às atividades específicas da Empaer. Competências essas que irão proporcionar 

uma atuação dentro de uma perspectiva participativa, dialógica e de diversificação da 

produção (se forem desenvolvidas de forma coerente com os princípios e objetivos da 

PNATER). 

A necessidade de formação, capacitação e treinamento dos técnicos extensionistas 

frente aos desafios que implicariam a aprovação da PNATER já estavam presentes desde a 

Resolução Nº 26 do CNDRS, lançada em 2001, conforme se observa no seguinte trecho: 

 

É necessário promover uma capacitação dos técnicos adequada aos desafios da 

agricultura familiar, numa realidade de rápidas transformações, em que a 

sustentabilidade e a equidade estão no centro do desenvolvimento. A capacitação e 

treinamento nesse aspecto deverão se dar de forma continuada, atendendo às 

demandas da realidade e dentro do planejamento participativo adotado para o 

desenvolvimento. Deve abordar assuntos que propiciem a melhoria no desempenho 

do trabalho com agricultura familiar, tais como: Mercado, Verticalização e 

transformação da produção, agricultura de base ecológica, artesanato, turismo rural, 

organização e administração rural, metodologia e em atividades para o 

desenvolvimento rural sustentável e planejamento municipal. (BRASIL, 2001, p.13) 

 

Os aspectos discutidos reforçam a necessidade de que as instituições públicas de 

ATER reconheçam que os extensionistas não possuem apenas saberes, mas também 

competências profissionais que necessitam ser trabalhadas e aperfeiçoadas regularmente, de 

modo a engendrar no técnico a capacidade de mobilizar os recursos cognitivos necessários ao 

enfrentamento de determinadas situações (LIBÂNEO, 2004; PERRENOUD, 2001). 

Não obstante a temática debatida, buscou-se compreender a trajetória de trabalho dos 

dirigentes e extensionistas locais da Empaer na própria Empresa. O Diretor Presidente 

afirmou que havia entrado na Empresa há cerca de um ano e três meses já ocupando o cargo 

atual. Situação contrária à do Diretor de ATER que, apesar de estar ocupando o cargo atual 

pelo mesmo período de tempo que o Diretor Presidente, é funcionário concursado como 

técnico na Empaer e já exerceu várias funções dentro e fora da empresa (foi, por exemplo, 

superintendente de política agrícola na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural – 

SEDER, hoje Seaf).  

Dentre os coordenadores regionais, quatro afirmaram estar no mesmo escritório local 

desde que iniciaram suas atividades na Empaer (embora um tenha se afastado por oito anos 
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para assumir o cargo de prefeito no mesmo município que sempre trabalhou). Todos os outros 

já trabalharam em escritórios distintos e assumiram outros cargos dentro da Empresa. 

Ressalta-se o caso de dois coordenadores que entraram na Empaer quando esta ainda era 

Emater-MT e não havia sido efetivada a divisão do estado. Ambos informaram que, após a 

divisão, tiveram que escolher em qual dos dois estados preferiam trabalhar e por motivos 

familiares e de não adaptação ao “novo” estado, escolheram permanecer no estado de Mato 

Grosso. 

Sobre a trajetória profissional dos funcionários de carreira da Empaer, do total de 

questionários respondidos, 16 foram excluídos por dois motivos: 1) o questionário retornou 

sem a resposta deste item ou, quando tinha, foi anulada por não haver correlação entre a 

pergunta e a resposta; 2) o extensionista não era funcionário de carreira (estava na condição 

de contratado ou comissionado) e, assim, não se enquadrava no escopo aqui analisado. 

Portanto, neste caso, o universo efetivamente analisado neste item foi de 46 extensionistas. 

Dentre as respostas obtidas, 23,9% dos profissionais mencionaram que entraram na 

Empresa no último concurso público e permanecem até hoje nos escritórios onde tomaram 

posse. Apresentam-se, em seguida, dois relatos de extensionistas que ingressaram neste 

período, nos quais descrevem suas impressões sobre os respectivos serviços: 

 

Iniciei o trabalho na Empaer em outubro de 2014, pela regional de Cáceres, situada 

no município de Porto Esperidião. Quando cheguei à cidade, o escritório 

encontrava-se em reforma e não tinha funcionário de carreira mais experiente para 

direcionar os primeiros dias de trabalho (éramos três funcionários, um técnico em 

agropecuária que havia entrado também pelo concurso público, assim como eu, e 

outro técnico em agropecuária sob contrato, transferido ao município havia oito 

meses). Inicialmente (quando o escritório saiu da reforma), fomos trabalhando de 

acordo com a demanda e movimentando o projeto designado àquele município - (na 

época projeto de ATER pelo MDA e Chamada Pública da Sustentabilidade), de 

acordo com ordens superiores (sem devido treinamento). Aos poucos, fomos nos 

familiarizando com as atividades e realizando os trabalhos. No final de novembro e 

início de dezembro de 2014, houve o treinamento dos funcionários recém-

contratados do concurso público para familiarização com a empresa e atividades. 

Continuamos a realizar as atividades no município da mesma forma, porém com 

uma orientação melhorada (Questionário 46). 

 

Entrei na empresa, após o último concurso público realizado pela mesma. Desde que 

fui convocado, estou exercendo minhas funções de extensionista no mesmo 

escritório. Apesar de muitas dificuldades encontradas pela falta de experiência e 

também falta de capacitação para exercer a referida função. Porém, é um trabalho 

gratificante por ter contato direto com um público que é muito carente de orientação 

(Questionário 58). 

 

Estes relatos trazem questões que permitem a abordagem de dois aspectos relevantes 

para o entendimento da ação extensionista. Em primeiro lugar, a explanação das dificuldades 
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encontradas, seja pela falta de experiência, seja pela falta de capacitação específica para 

exercer a função, evidencia os desafios que os extensionistas têm que superar. 

Segundo Libâneo (2004), a formação inicial deve proporcionar ao profissional o 

acesso aos mecanismos de aprendizagem, os conhecimentos, as habilidades e as atitudes 

necessárias ao bom desempenho nas futuras atividades. Esse conjunto de requisitos 

profissionais que tornará alguém, neste caso em um futuro extensionista rural, é denominado 

profissionalidade. Porém, a conquista da profissionalidade advém da profissionalização e do 

profissionalismo. A profissionalização está relacionada às condições ideais que venham a 

garantir o pleno exercício profissional. Neste caso, daremos ênfase à condição de formação 

inicial e continuada por meio da qual se aprende e se desenvolve as competências, habilidades 

e atitudes profissionais. Ainda na visão de Libâneo (2004), os cursos de formação inicial 

possuem um papel de destaque na construção dos conhecimentos, atitudes e convicções dos 

futuros profissionais. No entanto, é na formação continuada que irá se consolidar a 

identificação do profissional à profissão, uma vez esta tende a se desenvolver no próprio 

trabalho. O profissionalismo, ainda segundo o referido autor, refere-se ao desempenho 

adequado e compromissado dos deveres e responsabilidades relacionados à prática 

profissional. 

A explicação de Libâneo (2004) contribui para o entendimento de alguns aspectos 

presentes nos trechos dos questionários: a falta de capacitação por um lado, e de experiência 

do outro, fizeram com que os extensionistas não se sentissem amparados (nem na Instituição, 

nem em sua práxis) para desempenharem com segurança as ações cotidianas. Em outras 

palavras, a dificuldade na profissionalização acabou afetando o outro lado da 

profissionalidade e o profissionalismo. 

Isto não quer dizer que os extensionistas não estavam sendo profissionais. Libâneo 

(2004), inclusive, alerta para o fato de que, embora se complementem, não se deve lidar com 

essas duas noções (profissionalização e profissionalismo) de modo que a falta de uma 

comprometerá irremediavelmente a outra. O profissional é capaz de compensar o desnível em 

uma delas. Na verdade, o que justifica uma atuação comprometida é a responsabilidade (lidar 

com as inquietações e os anseios das famílias rurais) que as atividades de extensão rural 

trazem consigo. 

As atividades de formação inicial e continuada na Empresa que seriam, a priori, a 

forma de minimizar alguma deficiência da formação acadêmica e garantir ao profissional o 

suporte de conhecimentos necessários ao cargo, também não foram desempenhadas a 
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contento. Dessa forma, o que se vê é um profissional que carece de um apoio institucional 

para que o mesmo consiga superar esses obstáculos. 

O trabalho realizado por Silva, Pinto e Balem (2015) que discute a formação do Curso 

Técnico em Agropecuária do Instituto Federal Farroupilha – Campus de São Vicente do Sul, a 

partir de uma ação integrada de duas disciplinas, fornece resultados que auxiliarão nesta 

discussão. Neste caso, os estudantes tiveram que desenvolver uma avaliação da Feira dos 

agricultores de Cacequi/RS e do consumo de alimentos. Os resultados encontrados pelos 

autores demonstraram que a utilização da prática situada permitiu avanços na formação 

integrada dos educandos e possibilitou trabalhar os elementos que confirmam o perfil da ação 

extensionista de uma maneira transversal. Além disso, o projeto gerou condicionantes capazes 

de colocar os estudantes na posição de agente, ao perceberem que a atuação profissional não 

se restringe aos aspectos produtivos e técnicos. 

O que se pretende demonstrar aqui é que mesmo os egressos recentes apresentam 

limitações semelhantes aos formados anteriormente, no que diz respeito a um modelo de 

ensino fechado, que não vai além dos limites das salas de aula. É neste sentido que se 

sobressai a importância de uma proposta educativa que busque superar as práticas 

educacionais tradicionais e coloque os alunos em contato direto com a realidade da sociedade 

envolvente, neste caso a dos agricultores familiares. É óbvio que esta proposta não substitui a 

formação inicial e continuada na empresa e não será o suficiente para garantir a experiência 

necessária ao desenvolvimento de uma atividade complexa como a do extensionista rural.  

Todavia, mesmo que não se resolva todos estes problemas, atividades como a descrita por 

Silva, Pinto e Balem (2015) colaboram com a discussão e a práxis de processos educativos 

úteis à vivência dos futuros profissionais. 

Neste contexto se insere o segundo aspecto relevante à discussão da ação 

extensionista. Ao reconhecer a importância do seu trabalho para o público que carece de 

orientação, o profissional que respondeu o questionário 58 demonstra ter em mente uma 

percepção mais abrangente de sua ação cotidiana. Este modo de pensar está mais próximo ao 

princípio da PNATER que estabelece a gratuidade, a qualidade e a acessibilidade dos 

agricultores familiares aos serviços de ATER. É a partir desse contato direto com os 

agricultores e suas realidades, dentro dos espaços sociais e econômicos, nos quais constroem 

as suas vidas, que o extensionista será capaz de realizar uma ação extensionista democrática e 

que vise à melhoria da qualidade de vida dos seus beneficiários. 

Dentre os aspectos relacionados à trajetória profissional dos funcionários de carreira 

da Empaer, cabe ainda destacar que, no geral, aqueles com mais tempo de Empresa se 
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transferiram de escritório ao menos uma vez desde que foram efetivados em seus cargos. A 

causa desta rotatividade está associada a fatores que vão desde a busca por um escritório com 

mais infraestrutura de serviço, até as questões de cunho pessoal e estratégico da empresa. 

Durante o percurso profissional dos extensionistas locais foram desenvolvidas diversas 

atividades, dentre as quais destacam-se: projetos para implantação de energia nas 

propriedades rurais; auxílio para a construção de uma indústria de despolpamento de frutas; 

eliminação do uso de produtos altamente tóxicos nas lavouras de algodão que prejudicavam a 

saúde dos agricultores e seus familiares; distribuição de mudas de clones de seringueira 

melhorados; apoio para a regularização fundiária em assentamentos rurais; produção e 

distribuição de mudas de pequi enxertado sem espinhos; ações de saneamento básico rural, 

etc. Todas essas ações apontam para a importância que a extensão rural pública tem para o 

campo, especialmente aqueles agricultores mais carentes e que não possuem condições 

financeiras para arcar com as despesas de um serviço privado. 

Caporal (2003) reitera este aspecto e ainda acrescenta que a extensão rural, vista como 

um bem público, tem mais sentido em apoiar os menos favorecidos, estimular estratégias de 

desenvolvimento local, a partir dos cuidados com o meio ambiente e com a produção de 

alimentos sadios, conforme o exemplo das práticas descritas. 

No que se refere ao tempo em que ocupavam o cargo, que exerciam no momento da 

pesquisa, verificou-se que o Secretário Adjunto da Seaf se encontrava na função havia oito 

meses e tanto o Diretor Presidente quanto o Diretor de ATER da Empaer estavam há um ano e 

três meses exercendo suas respectivas atribuições, pois toda a diretoria da Empresa foi 

empossada na mesma época. Exceto os dois que se encontravam no cargo de forma interina, 

todos os coordenadores regionais estavam na função há bastante tempo, apenas um que havia 

assumido há oito meses. Em uma escala temporal crescente, os dois coordenadores que se 

encontravam há menos tempo contabilizavam, cada um, seis anos no cargo, seguido por um 

com sete, outro com dez e mais dois com treze anos cada. Estes dados indicam que as 

mudanças na Seaf e na cúpula da Empaer não têm afetado os níveis médios de gerência, o que 

pode ser um fator positivo para o trabalho extensionista que requer continuidade (desde que 

os programas e prioridades da Empresa não mudem radicalmente a cada alteração nos níveis 

superiores). 

Por outro lado, buscou-se entender como funciona o processo de seleção dos cargos 

diretivos da Seaf e Empaer. O Secretário Adjunto da Seaf informou que tanto o cargo dele, 

quanto do secretário titular são nomeados pelo governador do estado de Mato Grosso. Embora 

tenha uma carga política, o entrevistado afirmou que no caso dele pesou mais o lado técnico, 
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pois há o objetivo de fazer com que os projetos que estão sendo criados realmente funcionem 

e atendam a demanda do estado. 

A Lei Complementar nº 461, de 28 de dezembro de 2011, estabelece que os cargos 

relacionados com a área finalística da Empaer são considerados cargos técnicos e deverão ser 

ocupados exclusivamente pelo quadro de efetivos da empresa. Os demais cargos são 

considerados de livre nomeação e exoneração. O regulamento da Empaer define, em seu 

artigo 14º, que a sua Diretoria Executiva será composta por um diretor presidente e três 

diretores que serão indicados e nomeados pelo governador do estado para o exercício de 

quatro anos, permitida uma recondução. O regulamento aponta, ainda, que a escolha dos 

dirigentes das áreas finalísticas, deve recair em cidadãos brasileiros de reputação ilibada, 

preferencialmente, de nível superior, com experiência comprovada em gestão do negócio 

agrícola relacionada com as políticas de pesquisas agropecuárias, assistência técnica, extensão 

rural e produção agropecuária (EMPAER, 2016b). 

O arcabouço legal apresentado acima comprova que os cargos dos diretores da Empaer 

são de confiança, de livre nomeação e exoneração do governador. Ao descrever o modo como 

ocorreu a escolha dos diretores de ATER e pesquisa e fomento, o Diretor Presidente assinalou 

que a busca foi pautada em pessoas qualificadas e de carreira: 

 

Os nossos diretores, nós procuramos pegar pessoas qualificadas, inclusive, de 

carreira. O nosso diretor de pesquisa, para você ter uma ideia, tem 34 anos de 

Empresa. (...) É um grande pesquisador, é engenheiro agrônomo, enfim, é uma 

pessoa qualificada. O nosso diretor de ATER é engenheiro florestal e funcionário de 

carreira também da Empresa. Há muitos anos está na Empresa. É uma pessoa que 

tem total conhecimento. Então, nós procuramos fazer dessa forma né, o governador 

teve esse critério, o critério de conhecimento, de ser da área e colocar pessoas que 

realmente já tem conhecimento e está na Empresa, funcionário de carreira. No meu 

caso, o governador olhou a questão técnica também, a experiência e o 

comprometimento (Entrevista 02). 

 

Antigamente, segundo o depoimento de alguns entrevistados, a Embrater era a 

responsável pela escolha dos coordenadores regionais e utilizava como critério de seleção 

aqueles profissionais com maior experiência e com reconhecida habilidade para lidar com a 

classe política e gerentes de instituições financeiras. Com a extinção da Embrater e a criação 

da Empaer, o processo de seleção de coordenadores regionais assumiu forte caráter político, 

sendo recrutados para essa função indivíduos com alguma filiação partidária e que, em sua 

imensa maioria, não pertenciam ao quadro de funcionários da Empresa. Posteriormente, 

houve uma intenção e um movimento, por parte dos próprios técnicos, para que os 

coordenadores fossem funcionários de carreira da Empresa e com reconhecidos 
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conhecimentos sobre extensão rural. Atualmente, o Regulamento da Empaer estabelece, em 

seu artigo 50º, que os responsáveis pelas unidades aos níveis de administração sistêmica e de 

execução programática e de administração regionalizada e desconcentrada, preferencialmente, 

serão indicados pelo diretor da área e homologado pelo diretor presidente (EMPAER, 2016b). 

Nota-se, portanto, que não há nenhuma determinação no Regulamento da Empaer que 

exige que o Coordenador Regional seja funcionário de carreira, porém o movimento dos 

técnicos surtiu efeito e, atualmente, todos os coordenadores regionais são do quadro da 

Empresa, exceto o responsável pela regional de São Félix do Araguaia que é comissionado 

por Portaria, mas está nesta função há seis anos. O argumento que descreve com maior 

precisão os critérios necessários para assumir a função de Coordenador Regional é o seguinte:  

 

Olha, na maioria das vezes, esse é um cargo que depende muito de experiência, 

depende muito do conhecimento do pessoal principalmente da sua região. Você sabe 

que no estado de Mato Grosso nós temos nove regionais, nove regiões. E é 

interessante que esses coordenadores regionais conheçam esse trabalho. Essa função, 

na realidade, depende muito do conhecimento. A Empresa visa muito isso, verificar 

o tempo que a pessoa tem, a experiência, o conhecimento. E na maioria das vezes 

não é um cargo que o técnico tem o know-how, muitas vezes, de formações técnicas. 

O cargo de Coordenador Regional hoje, por exemplo, a gente verifica que a pessoa 

tem que ter muita noção, inclusive, de lidar com gente, de trabalhar com pessoas, de 

ter essa experiência de contato, de saber conduzir. Por exemplo, não precisa ser o 

técnico expert em uma área, porque muitas vezes a pessoa não tem o dom. E nesse 

cargo há a necessidade da pessoa ter essa experiência. Hoje, algumas vezes, a gente 

tem observado que, tendo em vista as mudanças dos andamentos políticos, isso no 

estado de Mato Grosso e em todo o Brasil, a gente vê, em alguns momentos, pessoas 

sendo convidadas para assumir determinados cargos na empresa, e até mesmo como 

Coordenador Regional e chefe de escritório, que não tem conhecimento da empresa. 

Isso aí não deixa de atrapalhar. Nós não estamos querendo dizer que, muitas vezes, a 

pessoa é um mal servidor, é um mau técnico, não. É que muitas vezes são pessoas 

que por informações ou indicações políticas, a pessoa é encaminhada para assumir 

um cargo que teria a necessidade dele ter um pouco mais de experiência. Não tem os 

pré-requisitos. Isso aí em vez de ajudar, faz é tumultuar, faz atrapalhar. Então, eu 

vejo assim, o cargo de Coordenador Regional é um cargo que requer bastante 

experiência da pessoa em termos da parte de conhecer a sua região, conhecer parte 

dos servidores, dos municípios, os problemas que tem, mas também ter um bom 

relacionamento com todos os servidores da sua região. Porque esse relacionamento 

facilita, inclusive, o andamento dos trabalhos (Entrevista 04). 

 

Com base nessa declaração, pode-se inferir que não existe um padrão específico para a 

escolha do Coordenador Regional, pode ser resultado de influência política, de aspectos 

técnicos ou de decisão da própria direção da Empresa. Entretanto, a experiência, os 

conhecimentos e o apoio dos colegas da região são descritos como pré-requisitos básicos ao 

cargo de Coordenador Regional. Na verdade, o que existe na Empaer hoje é um consenso para 

que todos os coordenadores regionais pertençam ao quadro da Empresa, porém, embora em 

menor grau que outrora, se observa certa influência política na escolha. 
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Quanto ao tempo que os extensionistas locais trabalham na Empaer (Tabela 2), nota-se 

que a faixa com maior frequência (42%) é daqueles que estão na empresa há 10 anos. Tal 

resultado se deve, em grande medida, ao último concurso realizado pela Empaer, em 2014, 

por meio do qual 225 funcionários foram contratados, conforme já mencionado anteriormente. 

Trata-se um acontecimento muito positivo, pois segundo dados da FAO/MDA (2003), poucas 

instituições a nível nacional têm realizado concursos, sendo que a maioria está há mais de dez 

anos sem contratação de novos quadros. Neste âmbito, a ação do estado de Mato Grosso em 

realizar um concurso público para recompor seu quadro de extensionistas permite vislumbrar 

um horizonte de avanços, ao menos em termos de recursos humanos, para o serviço público 

de ATER no referido Estado. Entretanto, os investimentos em infraestrutura física e 

financeira, veículos e formação continuada precisam dar suporte a esse processo, pois sem 

essas ações necessárias ao bom desempenho das atividades, não se pode exigir motivação e 

resultados do trabalho de extensão rural, em quantidade e qualidade satisfatórias. 

 

Tabela 2: Faixa de tempo (em anos) que os extensionistas locais pesquisados trabalhavam na 

Empaer – MT, em 2016. 

Tempo Frequência 

De 1 a 10 anos 42% 

De mais de 10 anos a 20 anos 6% 

De mais de 20 anos a 30 anos 26% 

De mais de 30 anos a 40 anos 22% 

De mais de 40 anos 2% 

Sem reposta 2% 

Total 100% 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Os dados da Tabela 2 permitem, também, constatar que mais da metade dos 

profissionais trabalha na Empaer há mais de 20 anos, dentre aqueles que participaram deste 

estudo. Este quadro denota que, numa perspectiva temporal de 10 anos, em torno de 40% 

destes profissionais estará com tempo suficiente para se aposentar (nas regras atuais). Este 

fato aponta para a necessidade do Estado estar preparado, dentro do seu planejamento, para 
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realizar outro concurso público
19

, com o intuito de manter um corpo profissional atuante, 

motivado e apto para desenvolver suas atividades. 

 

5.2 Planejamento das organizações públicas relacionadas com a extensão rural no estado 

de Mato Grosso 

 

Os resultados apresentados nesta seção tiveram como objetivo desvendar a forma 

como são construídas e/ou definidas as diretrizes ou metas a serem adotadas pela Seaf e 

Empaer para a operacionalização de suas atividades. Buscou-se entender, mais 

especificamente, a forma como se dá o planejamento dessas organizações, o grau de 

independência das diversas instâncias hierárquicas e quais são os atores participantes desse 

processo. 

O ato de planejar, conforme Oliveira (2010), está relacionado com o rompimento ou 

restrição ao mínimo possível da lógica do improviso. “Quando planejamos, estamos 

exercitando nossa capacidade de pensar o futuro a partir de análises da realidade presente. 

Portanto, é fundamental avaliar as experiências passadas, interpretar a realidade presente e 

saber para onde se deseja ir” (OLIVEIRA, 2010, p. 16). 

Geralmente, as organizações que atuam no meio social fazem o planejamento a partir 

de princípios gerais e fundamentais. Neste caso, não deve haver atuação efetiva enquanto não 

forem compreendidos e definidos os princípios que fundamentarão as ações posteriores. Essas 

ações podem ser entendidas como os meios a partir dos quais um determinado fim será 

atingido. Assim, a definição sobre quais são os meios mais ajustados aos fins projetados deve-

se pautar nas seguintes questões: definição do público (Para quem?), objetivos (Para quê?), 

conteúdo (O quê?) e métodos (Como? e Com quê?) (OLIVEIRA, 2010).  

Desse modo, o processo de planejamento pode ser divido em três etapas: diagnóstico 

da realidade, elaboração do plano de ação ou projeto e a avaliação dos resultados. Embora por 

questões didáticas seja mais bem compreendida quando analisadas de modo específico, estas 

etapas não são estáticas e, além de se inter-relacionarem, podem acontecer ao mesmo tempo, 

como por exemplo, a avaliação dos resultados que, em muitos casos, não é realizada apenas 

no final, mas sim durante todo o processo. 

                                                 
19

 Como citado, o último concurso público da Empaer foi realizado em 2014. O anterior a este aconteceu no ano 

de 1993. Ou seja, foram mais de duas décadas de intervalo entre um e o outro. Há necessidade da Empresa não 

demorar tanto anos na realização do próximo, tendo em vista o tempo de serviços já prestados pelos 

extensionistas locais, conforme constatado na presente pesquisa. 
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Neste âmbito, a entrevista junto ao secretário adjunto da Seaf apontou que, o primeiro 

passo do planejamento havia sido dado no ano anterior (2015), a partir da realização de visitas 

técnicas e do aprofundamento sobre o panorama das reais necessidades e demandas da 

agricultura familiar no estado de Mato Grosso. A partir deste levantamento, foram 

desenvolvidas as ferramentas de planejamento a curto e médio prazo. O planejamento de 

médio prazo é denominado Plano Plurianual (PPA), o qual engloba, num período de quatro 

anos, um conjunto de programas e projetos com metas a serem implementadas para o seu 

atendimento. Associado a este, encontra-se o Plano de Trabalho Anual (PTA), que se baseia 

nas metas e medidas estabelecidas no PPA para elaborar o plano de ação dentro daquele ano. 

De acordo com Bracagioli Neto (2010), sem a execução de um diagnóstico bem feito, 

fica difícil desempenhar ações consistentes e eficazes, pois é a partir desta etapa que haverá 

uma melhor percepção sobre a realidade econômica e socioambiental do público que se 

pretende trabalhar. Nesse sentido, o fato da Seaf ter realizado um diagnóstico demonstra, ao 

menos no campo teórico, sua intenção em se apoiar na realidade investigada para buscar 

soluções quanto aos problemas existentes e/ou desenvolver potencialidades. Segundo 

informações de um dos superintendentes da Seaf que participou da entrevista, as questões 

fundiária, ambiental e de assistência técnica foram os três principais gargalos encontrados e, a 

partir dos quais, foram concentrados os esforços da Secretaria. 

Desse modo, o ano em que se deu a entrevista (2016) ficou estabelecido como o 

período de implementação dos projetos definidos anteriormente. Para isso, a Seaf estabeleceu 

metas, ações e estratégias para o alcance dos objetivos propostos, bem como um processo 

avaliativo posterior. O Secretário Adjunto informou que apesar da montagem das metas ter 

sido realizada internamente, há sempre a participação de outros órgãos vinculados ou não a 

Seaf. Foram construídos, inicialmente, grupos de trabalhos para o alinhamento das metas com 

a participação da Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso (Ceasa-MT
20

), 

Empaer, Intermat, Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea) e 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA-MT). O apoio de outras instituições no 

planejamento auxilia, segundo o entrevistado, na desburocratização de algumas ações, sejam 

fundiárias, ambientais ou de cunho mais técnico. A parceria com a Empaer na confecção dos 

projetos, por exemplo, é uma constante, pois é esta Empresa, na maioria dos casos, a 

                                                 
20

 A Ceasa/MT, criada sob a égide da Lei 9.913 de 15 de maio de 2013, é uma sociedade anônima de economia 

mista que tem como objetivo principal ordenar a função de abastecimento de gêneros alimentícios no estado de 

Mato Grosso. 
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responsável pela parte finalística das ações idealizadas pela Seaf, a qual, por sua vez, 

apresenta uma atuação mais voltada ao âmbito estratégico. 

Ademais, o Secretário Adjunto informou que as principais ações previstas no plano de 

trabalho a serem executadas pelos técnicos, deverão ser administradas, acompanhadas e 

monitoradas pelos gestores, superintendências e gerências, de acordo com seu posicionamento 

na hierarquia da Secretaria. Esse acompanhamento será importante para definir até que ponto 

as metas previstas estão sendo alcançadas, de maneira a instaurar modificações e exigir 

medidas e/ou metodologias adequadas ao cumprimento dos objetivos traçados. Para isso, o 

Secretário indicou que será utilizado um software criado pelo governo estadual capaz de 

descrever os principais entraves e seus respectivos motivos. Com base nesta ferramenta que as 

ações avaliativas se concentrarão no intuito de concluir os projetos de forma satisfatória. 

Quanto ao planejamento da Empaer, dentro dos Órgãos de Apoio Estratégico 

Especializado, a Unidade de Gestão Estratégica para Resultados (Uniger) assume as funções 

de planejamento no âmbito da Empresa. Entre inúmeros objetivos, a Uniger deve: I) 

disseminar a metodologia e capacitar as equipes setoriais para elaboração do PPA, dos planos 

setoriais, do PTA e da Lei Orçamentária Anual – LOA; II) coordenar a elaboração e revisão 

do PPA, dos planos setoriais e do PTA/LOA; III) coordenar o monitoramento e a avaliação do 

PPA e  o acompanhamento do PPA/LOA; IV) elaborar recomendações para o alinhamento 

dos planos setoriais com o PPA; V) acompanhar e analisar os principais indicadores e 

resultados do PPA (EMPAER, 2016b). 

Contudo, conforme informações captadas com as entrevistas, esse planejamento tem 

início em cada escritório local quando este faz o seu PTA, baseado no estudo da realidade 

local, e envia ao escritório regional. Alguns coordenadores regionais afirmaram que já não 

está mais havendo um diagnóstico local nos moldes como eram feitos anteriormente, de 

visitar lote por lote. Atualmente, devidos aos custos, falta de pessoal e a morosidade do 

processo, o diagnóstico é feito a partir de algumas visitas aleatórias, dados secundários (como 

do IBGE) e da própria experiência dos técnicos que já estão naquela localidade há bastante 

tempo. 

O depoimento de outro Coordenador Regional pareceu-nos mais preciso, ao afirmar 

que não há um planejamento padrão para os escritórios locais. O que existe são metas a serem 

atendidas pela Empaer, como, por exemplo, número de famílias atendidas, as quais devem 

estar obrigatoriamente no PTA, já que estes dados funcionam como um termômetro para 

barganha e reivindicação de recursos da Empresa junto ao governo estadual. Com isso, o 

planejamento dos escritórios locais vai depender das atividades agropecuárias existentes no 
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município (se predomina a pecuária ou a agricultura) e da presença de políticas públicas. 

Existem municípios que trabalham com as Chamadas Públicas do governo federal e outros 

que demandam um trabalho mais próximo com o crédito rural e a elaboração de projetos, por 

exemplo. Neste caso, o planejamento de cada um desses escritórios será diferenciado e deverá 

atender às diretrizes das respectivas políticas públicas existentes. 

Em alguns casos, as prefeituras, por meio de suas secretárias municipais de 

agricultura, procuram estabelecer parcerias com a Empaer para atender alguma demanda ou 

programas específicos. Quando isto ocorre, o planejamento da Empresa é realizado em 

conjunto com a programação da secretaria municipal de agricultura, e até mesmo do sindicato 

rural, mediante o CMDR. Desse modo, a partir de um planejamento colaborativo, a Empresa 

busca executar suas ações de acordo com as demandas locais. 

No entanto, um Coordenador Regional apontou que o planejamento é ainda um 

gargalo da Empaer. Para o entrevistado, apesar da situação estar mudando e cada escritório 

confeccionar sua programação mensal de atividades baseado no PTA, o trabalho por demanda 

eventual ainda é muito representativo. Na época em que o Coordenador Regional entrou na 

Empresa, esta ainda era Emater-MT e, segundo ele, o planejamento era muito rígido e deveria 

ser seguido à risca. Com a diminuição do quadro de funcionários (sucateamento da Empresa), 

a saída de extensionistas (devidos às condições precárias de trabalho) e a criação, na década 

de 1990, de muitos assentamentos em Mato Grosso, a Empaer foi utilizada, praticamente, 

apenas para elaborar crédito, primeiro do Programa de Crédito Especial para Reforma Agrária 

(Procera) e depois do Pronaf. Como se sabe, o trabalho com crédito rural não tem uma 

metodologia estabelecida e se restringe à coleta dos dados, elaboração da proposta, confecção 

do projeto, liberação do recurso e o serviço de fiscalização, que nada mais é do que a vistoria 

de crédito. Neste período, a maioria dos escritórios da Empaer era composto por apenas um 

extensionista. Em resumo, o serviço de extensão rural propriamente dito ficou esquecido, 

assim como as ações de planejamento. 

Esta situação começou a modificar, segundo o entrevistado, após o ano de 2007 

quando surgiram os primeiros convênios com o MDA, oriundos da PNATER. Após a 

promulgação da Lei de ATER, em 2010, e a possibilidade da realização das Chamadas 

Públicas, as ações de extensão rural foram impulsionadas, sendo que as ações de 

planejamento, influenciadas por este processo, seguiram o mesmo rumo. Para o entrevistado, 

a vantagem desses convênios e das Chamadas Públicas está no fato de haver “uma 

metodologia de trabalho estabelecida, um público definido, compromissos contratuais e metas 



162 

 

 

a serem cumpridas” (ENTREVISTA, 09). Em outras palavras, há um planejamento embutido 

nessas Chamadas e que “obrigam” a Empresa a agir dentro das metas estabelecidas.  

Entretanto, cabe fazer alguns questionamentos sobre o modo de agir descrito acima: 

Será que as metas estabelecidas nessas Chamadas não são excessivamente quantitativas e de 

curto prazo? Qual a qualidade dessas metas? Qual a possiblidade de se ajustarem a um 

trabalho de extensão com continuidade e de longo prazo? 

Apesar das Chamadas Públicas terem sido um avanço quanto ao processo de execução 

dos serviços extensionistas pelas organizações governamentais ou não governamentais, não dá 

para considerar que este seja o modelo ideal para a solução dos problemas de planejamento da 

Empaer. Longe disso, o instrumento legal das Chamadas Públicas, ao contrário do que 

pressupõe a Lei, recebeu algumas críticas justamente por estar centrado em aspectos 

produtivistas e metodologias insuficientes e/ou inibidoras de processos participativos 

(CAPORAL, 2011; DINIZ; LIMA; ALMEIDA, 2011). É óbvio que deixar de atender uma 

demanda não é o ideal de uma agência pública de ATER, do mesmo modo que o 

planejamento deve buscar ser concluído sempre que possível. O fato é que o planejamento 

deve ser dinâmico e flexível de maneira a aceitar correções e aperfeiçoamentos das propostas 

e metas. Todavia, o objetivo principal deve ser mantido e alcançado. Daí a importância da 

realização de um bom diagnóstico, pois grande parte das demandas estará prevista dentro do 

plano de trabalho. 

Ao chegarem ao escritório regional, todos os PTAs dos escritórios locais são reunidos 

e constrói-se um PTA de âmbito regional. Posteriormente, no início de cada ano, há uma 

reunião de âmbito estadual mediada pelo Uniger, na qual estarão presentes apenas os 

diretores, coordenadores regionais e coordenadores dos centros regionais de pesquisa para 

discutirem o planejamento da Empresa para aquele ano. Contudo, destaca-se que este PTA 

deve estar de acordo com o PPA e a LOA já estabelecidos. 

As entrevistas realizadas com os coordenadores regionais demonstraram também que 

há certa autonomia para que os escritórios locais façam seu próprio planejamento, porém, 

quando há gastos financeiros envolvidos para promoção de um dia de campo, por exemplo, 

deve haver uma autorização do escritório central, já que não há uma regularidade dos repasses 

mensais. Portanto, essa liberdade encontra-se condicionada à organização e priorização 

financeira do escritório central da Empaer. Por outro lado, um dos coordenadores regionais 

afirmou que mesmo nas situações em que não há o suporte financeiro do escritório central, 

pode-se buscar o apoio de outras instituições, como as prefeituras, comércio local e até 

mesmo a ação conjunta entre extensionistas e produtores, na qual alguns componentes do 
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primeiro grupo abrem mão de alguma diária e os do segundo se unem para o fornecimento de 

toda a infraestrutura necessária para a realização do evento. 

Quanto ao processo avaliativo, os coordenadores regionais afirmaram que há um 

planejamento de executar supervisões trimestrais e assessoramentos mensais em cada 

escritório. Mensalmente, cada escritório local deve mandar sua programação para o regional, 

a qual será analisada, posteriormente, para verificar o que foi ou não cumprido. 

Trimestralmente é feito um relatório de atividades chamado Prorel, no qual deve constar um 

panorama de todas as ações desenvolvidas nos três meses, o que foi concluído e o que faltou 

concluir dentro da programação estabelecida no PTA. 

O processo avaliativo, segundo Campos, Faria e Santos (2010), possui caráter mais 

momentâneo ao estabelecer um recorte temporal, a partir do qual se pode realizar uma análise 

mais detalhada. É o que se observou na Empaer, onde os relatórios de avaliação devem ser 

confeccionados mensalmente e trimestralmente pelos técnicos locais. No entanto, o discurso 

dos entrevistados deixou transparecer que há um maior nível de exigência e aprofundamento 

no Prorel por parte dos coordenadores regionais, pois estes relatórios servirão, posteriormente, 

como subsídios ao planejamento da Empresa. 

Não obstante, Campos, Faria e Santos (2010) afirmam que as atividades de avaliação, 

em última instância, servem para alimentar os processos de planejamento e tomada de decisão 

nas instituições. Para os autores, esta retroalimentação possibilita a realização de ajustes 

táticos necessários ao alcance dos objetivos estabelecidos e/ou mudanças de caráter mais 

estratégico, de maior profundidade, nos projetos ou processos avaliados como, por exemplo, a 

ampliação do projeto, mudanças dos objetivos inicialmente traçados ou mesmo sua total 

suspensão.  

Por fim, deve-se destacar que o processo de avaliação é mediado por relações de 

poder, as quais não devem ser ignoradas por aqueles que têm a responsabilidade de conduzi-

lo, comprovando assim a necessidade de se implementar mecanismos que assegurem a 

participação democrática dos envolvidos neste processo (BRASIL, 2005). 

 

5.3 Características do público beneficiário e participação nas atividades realizadas pela 

Empaer 

 

Esta seção tem como objetivos identificar qual o público atendido pelas ações de 

ATER da Empaer; se existe a preocupação em identificar as demandas desse público, a 
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maneira como estas demandas são incorporadas ao planejamento e a forma como são 

atendidas; e como se dá a participação desse público nas ações empreendidas pela Empresa. 

Tanto a Seaf quanto a Empaer têm a agricultura familiar como público de suas 

atividades. Todavia, enquanto o regimento da Seaf destaca que sua missão é o de promover o 

desenvolvimento e a consolidação da agricultura de produção familiar do estado de Mato 

Grosso (SEAF, 2016), o estatuto da Empaer aponta a missão de executar as políticas públicas 

na área de pesquisa agropecuária, assistência técnica e extensão rural, atendendo 

prioritariamente à agricultura familiar (EMPAER, 2016a). Os documentos demonstram a 

especificidade de atuação com a agricultura familiar por parte da Seaf e o atendimento 

prioritário a este segmento social pela Empaer, denotando assim a possibilidade do 

desenvolvimento de ações junto a outros públicos. 

Esta proposição contraria a recomendação da Lei de ATER, a qual estabelece os 

agricultores familiares (BRASIL, 2006) como os únicos beneficiários da PNATER. O 

posicionamento explícito no documento da Empaer demonstra uma maior aproximação às 

condições presentes na ANATER, que incluiu os médios produtores rurais juntos aos 

agricultores familiares como público beneficiário dos serviços de ATER (BRASIL, 2013). Ao 

destituir a agricultura familiar como público exclusivo das ações de ATER, a ANATER 

demonstra não se propor a continuar a evolução oriunda de toda a experiência acumulada pela 

PNATER e a posterior instituição da Lei de ATER, característica da ANATER que tem sido 

alvo de várias críticas (DINIZ; HESPANHOL, 2014; THOMSON; BERGAMASCO; 

BORSATTO, 2017; ZARNOTT et al., 2017). 

 Caporal (2003, p. 14) reitera este aspecto ao apontar que as tendências da realidade 

atual não recomendam que “a extensão rural pública siga mantendo uma posição neutra”. Na 

visão do referido autor há um consenso, tanto no Brasil como fora dele, de que os serviços 

públicos de ATER devem atender, exclusivamente, as famílias rurais que trabalham em 

regime familiar e, a partir desse escopo, estabelecer uma prioridade de atuação junto “àquelas 

famílias mais excluídas, mais pobres, mais afastadas das condições mínimas de 

desenvolvimento humano e material”. 

Diante disso, para atender às determinações da Lei de ATER, a Empaer deveria 

estabelecer um atendimento exclusivo aos agricultores familiares, de maneira a beneficiar 

àquela parcela da população que mais carece do serviço público de extensão rural e que 

foram, historicamente, excluídos das ações do Estado voltadas ao campo. Apesar da 

estruturação da ANATER ser algo recente e ainda em construção, os pilares que lhe dão 

sustentação não parecem ser os mais adaptados às reivindicações e aos avanços alcançados 
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pelos atores constituintes dos fóruns agroecológico, da agricultura familiar e do 

desenvolvimento rural. Neste sentido, espera-se que a Empaer siga construindo e colaborando 

com todos os avanços obtidos pela Lei de ATER, reforçando seu compromisso exclusivo com 

a agricultura familiar. 

Devido ao fato da Seaf trabalhar mais na parte estratégica e organizacional do 

processo de extensão rural e a Empaer ser a responsável pela área finalística, o 

questionamento sobre o público da Secretaria tornou-se pouco esclarecedor. O Secretário 

Adjunto informou que o foco de trabalho da Seaf é a agricultura familiar e que o 

funcionamento no estado se assemelha ao quadro existente a nível federal do MAPA e MDA 

(na época da entrevista, o MDA não tinha sido extinto), em que a Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico (Sedec) assume funções semelhantes às do primeiro Ministério 

e a Seaf às do segundo. Embora haja uma cooperação entre as secretarias em algumas 

atividades específicas, a Sedec tem um trabalho mais focado nas cadeias produtivas que 

envolvem o agronegócio e as grandes indústrias, enquanto a Seaf age na formulação, 

implementação e monitoramento das políticas públicas voltadas à agricultura familiar e ao 

desenvolvimento rural sustentável. O entrevistado, inclusive, fez questão de ressaltar que a 

atuação da Seaf é exclusivamente com a agricultura familiar e que não vê a necessidade de 

um serviço público voltado aos grandes e médios produtores que são, em sua maioria, 

autossuficientes em termos de gestão, acesso à tecnologia e assistência técnica. 

Os argumentos apresentados pelo Secretário Adjunto da Seaf reforçam a perspectiva 

de uma ATER exclusiva aos agricultores familiares. Segundo Silva (2013), a legislação atual 

de ATER, em sua concepção, trata este serviço como um direito voltado ao favorecimento de 

iniciativas endereçadas exclusivamente ao desenvolvimento da agricultura de base familiar 

em todo o território nacional. Diante disso, as instituições públicas que trabalham com 

extensão rural devem direcionar seus esforços e recursos somente a este segmento social. 

Não obstante a isso, questionou-se aos dirigentes da Empaer qual era seu o público 

prioritário. O Diretor Presidente respondeu que a prioridade está voltada àqueles que não têm 

condições financeiras de manter um técnico por conta própria, de fazer um Cadastro 

Ambiental Rural ou de realizar o gerenciamento adequado dos investimentos em sua 

propriedade. Em suma, o entrevistado afirmou que o público prioritário é a agricultura 

familiar e que o desafio da empresa seria transformar esses produtores em classe média rural. 

No decorrer desta seção, se buscará descrever os motivos que sustentam esta afirmação, mas 

um dos fatores apontados pelo Diretor Presidente está associado ao fato de que, apesar de 

70% dos alimentos consumidos no estado virem da agricultura familiar, a maioria dos 
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produtos é oriunda de outros estados da federação. Para o dirigente, os problemas não estão 

associados à qualidade da terra, falta de água ou clima favorável, já que estas condições são 

propícias à produção, mas sim às escassas ações de ATER, crédito e infraestrutura adequada 

para a comercialização. 

A análise dos dados levantados pela própria Empresa (EMPAER, 2015) permitem 

constatar que os agricultores familiares não conseguem, de fato, suprir a necessidade 

alimentar do Estado, sendo necessária a vinda de produtos de outros estados como a mandioca 

e seus derivados, por exemplo, alimento tradicionalmente consumido na baixada cuiabana e 

que é proveniente, em quase sua totalidade, do estado de Goiás, mediante processos nem 

sempre legalizados e de qualidade duvidosa. O levantamento apontou ainda que as principais 

causas dessa baixa produção pela agricultura familiar relacionam-se à falta de estabilidade 

fundiária, acesso ao crédito adequado e à assistência técnica com introdução de tecnologia 

validada. 

Sujeito ao mesmo questionamento, o Diretor de ATER não titubeou em afirmar que o 

público preferencial é a agricultura familiar. Contudo, destacou a possibilidade de 

atendimento a outros públicos, conforme o trecho abaixo: 

 

Hoje é prioritariamente, preferencialmente, a agricultura familiar. Agora por 

exemplo: vem um produtor grande... Nós temos o nosso know how, a nossa expertise 

nos conhecimentos técnicos de várias cadeias produtivas. É notório. Então vem um 

grande ou médio produtor, nós vamos atender. Desde que não sobrecarregue o 

atendimento prioritário que é a agricultura familiar. Se isso aí comprometer, a gente 

pede desculpa, mas a prioridade é a agricultura familiar (Entrevista 03). 

 

A descrição do dirigente reafirma o texto presente no Estatuto da Empresa. Este fato 

foi, inclusive, ressaltado também pelos coordenadores regionais ao serem questionados sobre 

o mesmo assunto. Para os mesmos, o trabalho em torno dos agricultores familiares 

corresponde a 95% do público atendido pelos escritórios locais. O restante é formado por um 

contingente que não se enquadra na agricultura familiar, como os médios e grandes 

produtores. Este atendimento, segundo os entrevistados, é realizado por demanda e envolve, 

geralmente, a elaboração de projetos de crédito rural e acompanhamentos técnicos 

específicos. No entanto, todos fizeram questão de destacar que este atendimento está 

condicionado à capacidade operacional e às condições de trabalho disponíveis naquele 

momento, pois a prioridade, inclusive dentro dos programas do governo federal (executados 

pela Empaer) e estadual é de atender a agricultura familiar. 

Esta condição de atendimento a outros produtores que não sejam os da agricultura 

familiar por uma empresa pública, conforme já discutido aqui, mesmo que oriundo de 
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demandas, é algo delicado. Em primeiro lugar porque são grupos sociais que pertencem a 

extratos distintos dentro da sociedade rural brasileira, pois se utilizam de percepções e 

ambições que raramente convergem dos mesmos anseios e, quando convergem, estão 

ordenadas em classe de prioridade distinta. Pelo lado dos médios e grandes produtores, tem-se 

uma concepção sustentada pela produtividade e avanços sociais em decorrência desses 

resultados, na qual a supervalorização da escala produtiva, o mercado externo e o 

financiamento do Estado dão a tônica do processo. Pela via da agricultura familiar, nota-se 

uma compreensão pautada pela valorização das conquistas sociais (redução das 

desigualdades) e do mercado consumidor interno (a partir da produção de alimentos que 

respeitem a segurança e a soberania alimentar), condições fundamentais para que se possa 

promover sua inserção no mercado e garantir resultados econômicos satisfatório (ZARNOTT 

et al., 2017).  

Neste sentido, fica claro que são públicos distintos e que carregam consigo concepções 

antagônicas. O serviço de ATER prestados a estes públicos deve seguir caminhos 

metodológicos distintos em face às ideologias presentes em cada um dos segmentos. 

Reconhece-se o estabelecimento de uma prioridade e a porcentagem pequena que representa 

os atendimentos fora do escopo da agricultura familiar (mas o projeto de um grande produtor 

pode ter uma complexidade maior e exigir mais tempo do que ocorreria no caso de um 

agricultor familiar). Todavia, em meio a um panorama de dificuldades de diversos graus e 

naturezas para se atender o público prioritário em sua plenitude, a atitude de arcar com mais 

uma parcela da população rural parece ser uma atividade a ser repensada. 

Diante da situação constatada, julgou-se pertinente questionar aos dirigentes da 

Empaer sobre a capacidade da Empresa em atender seu público prioritário. Segundo o Diretor 

Presidente, o foco da Empresa visa, antes da quantidade, a qualidade. Para o dirigente, de 

nada adianta a Empaer atender 100 mil dos pouco mais de 104 mil agricultores familiares 

existentes se não resolver a situação de ninguém. Ressaltou ainda o foco da Empaer em 

desenvolver atividades com as mulheres
21

 e os jovens em virtude ao quadro de 

envelhecimento e masculinização da agricultura familiar em Mato Grosso, no qual os pais 

veem perspectivas pouco propícias de manterem seus filhos na propriedade, tendo em vista o 

insuficiente apoio do Estado. 

                                                 
21

 Segundo o Diretor Presidente da Empaer, entre os anos de 2015 e 2016, foram realizados, em parcerias com os 

municípios, diversos encontros de mulheres rurais. Com cerca de seis mil participantes, esses eventos trouxeram 

palestras educativas, atividades culturais, sorteio de brindes e feiras de artesanatos às mulheres do Estado.  
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Em consonância ao exposto acima, o Diretor de ATER afirmou que uma das causas 

que tem levado os jovens agricultores a migrarem para os espaços urbanos é a diminuição do 

número de escolas rurais. Segundo sua visão, da década de 2000 para cá, houve a aquisição de 

vários ônibus para o transporte escolar e a desativação de diversos núcleos rurais de educação. 

Devido às condições críticas das estradas rurais, não é novidade as notícias sobre a quebra dos 

ônibus e o atraso dos alunos para chegarem tanto na escola como em casa, ainda mais num 

estado de grandes dimensões geográficas. Em decorrência desse transtorno, torna-se 

desestimulante aos jovens auxiliarem seus pais nas tarefas cotidianas da propriedade. Além 

disso, os jovens começam a experimentar algumas situações de vida que diferem das 

encontradas no meio rural, como as vantagens da tecnologia (especialmente a internet, algo 

ainda muito precário nas comunidades rurais) e a vida social mais agitada dos centros 

urbanos. Ao somar-se a frágil condição socioeconômica em que se encontra boa parte da 

agricultura familiar, tem-se o início, por parte dos jovens, a desvalorização do ambiente rural 

e do papel da família. 

O quadro descrito pelo diretor de ATER encontra eco em alguns trabalhos (MOLINA; 

FREITAS, 2011; SANTOS; SILVA, 2017; VENDRAMINI, 2015; ZINET, 2015). De acordo 

com o Censo Escolar, existiam, em 2002, 107.432 escolas no território rural. Em 2009, o 

número desses estabelecimentos de ensino reduziu-se para 83.036, significando o fechamento 

24.396 escolas no meio rural. O cenário piorou nos últimos anos: entre 2013 e 2014 foram 

fechadas 4.084 escolas rurais. Os motivos para o fechamento das escolas rurais englobam 

desde a redução da população rural até a forma como foram construídas as políticas nacionais 

de educação, que tendem a incentivar as prefeituras a buscar recursos para transporte escolar e 

não para a manutenção dos alunos próximos ao seu local de moradia. Sob uma análise mais 

meticulosa, observa-se que todos esses motivos se resumem, de fato, a uma estratégia de 

diminuir custos. Ademais, todos esses autores são uníssonos em afirmarem que a saída dos 

alunos do seu universo cultural, sem considerar o seu cotidiano, as suas necessidades, 

carências, hábitos e costumes traz consequências ao processo de aprendizagem, a sua 

formação e ao desenvolvimento cognitivo. 

Um levantamento da Empaer realizado no ano de 2016, mas publicado em 2017, 

demonstra que dos 104.346 agricultores familiares existentes em Mato Grosso, 32.925 foram 

atendidos pela Empresa, o que representa 32% do total (Tabela 3). Dentre os escritórios 

regionais, destaca-se Barra do Garças com um índice de alcance de 51,3%. Contudo, o 

Coordenador Regional faz um adendo sobre as disparidades de cobertura entre os escritórios 

locais. Segundo ele, enquanto municípios como Nova Nazaré, Barra do Garças e Querência 
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apresentam um atendimento de praticamente 95% da demanda, Água Boa e Canarana 

trabalham com uma cobertura de 12 a 15% do total. Para o Coordenador, as causas para essas 

diferenças estão relacionadas ao número de técnicos, às condições de infraestrutura existentes 

em cada escritório e às características do público pertencente a cada localidade. 

A situação apresentada pelo Escritório Regional de Cuiabá, com um índice de 

cobertura de 26,8%, está mais próxima da média geral da Empresa, que é de 32,6% (Tabela 

3). O seu coordenador argumenta que o principal entrave para o aumento dos índices de 

atendimento relaciona-se ao número restrito de servidores na sua regional. Segundo o 

entrevistado, a base de cada técnico é 100 famílias atendidas durante o ano, sendo que nas 

Chamadas Públicas esse índice cai para 80. Neste sentido, foram citados como exemplo 

alguns municípios da Baixada Cuiabana que apresentam em torno de 1.000 famílias, cada um, 

aptas a serem atendidas, mas que o índice de cobertura não ultrapassa o patamar de 20 a 30%.  

 

Tabela 3: Agricultores familiares existentes e atendidos pela Empaer – MT, em 2016. 

Regiões Famílias existentes Famílias atendidas Alcance 

Alta Floresta 

Barra do Bugres 

Barra do Garças 

Cáceres 

Cuiabá 

Juína 

Rondonópolis 

São Félix do Araguaia 

Sinop 

18.852 

6.715 

5.375 

14.233 

16.982 

15.438 

7.785 

9.119 

9.528 

6.692 

1.845 

2.760 

6.125 

4.549 

3.709 

3.734 

2.192 

1.319 

35,5% 

27,5% 

51,3% 

43,0% 

26,8% 

24,0% 

48,0% 

24,0% 

13,8% 

TOTAL 104.346 32.925 32,6% 

Fonte: EMPAER (2017) 

 

Exigir um aumento deste índice com o número atual de servidores resultaria na 

diminuição da qualidade do atendimento e numa sobrecarga de atividade dos profissionais de 

campo. Além de citar a contratação de mais funcionários por parte do governo estadual, o 

Coordenador aponta que a saída está no fato da ação extensionista atuar de maneira 

emancipadora, no sentido de fazer o produtor rural se tornar independente no médio prazo e 

não demandar, ao menos não com tanta frequência, os serviços da Empresa. Com isso, os 

técnicos terão condições de voltarem seus esforços a outras famílias que ainda carecem de 
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atendimento. Por outro lado, o entrevistado reconheceu o quão desafiador é desenvolver uma 

ação extensionista nestes moldes. 

O aspecto de gerar condições para a autonomia do público atendido em relação à 

extensão rural, suscita uma reflexão sobre o argumento apresentado pelo Diretor Presidente da 

Empaer, no início desta seção, no qual o mesmo coloca que o desafio da Empresa está em 

transformar os agricultores familiares em classe média rural. Esta proposição encontra eco na 

motivação do Coordenador Regional em buscar a independência do agricultor familiar quanto 

ao atendido público de ATER. Isso não quer dizer, de maneira alguma, que os produtores que 

se encontram na classe média rural não necessitem de atendimento especializado. Ao 

contrário, demandam tais serviços, porém esse segmento de agricultores detém os recursos 

financeiros para buscar o atendimento nas organizações privadas de assistência técnica. 

Embora reconheça a preocupação dos dirigentes da Empaer em buscar meios de ampliar o 

número de famílias atendidas, o modo como que a estratégia foi concebida é que preocupa. 

Longe de buscar uma emancipação nos termos apresentados por Freire (1983), tanto o Diretor 

Presidente quanto o Coordenador Regional buscam promover uma ascensão do agricultor 

familiar em direção ao profissionalismo técnico e gerencial exigido pelas cadeias produtivas e 

o mercado externo. Dessa forma, ao estarem “livres” dos serviços públicos de ATER se 

tornarão dependentes, tanto a montante quanto a jusante, das empresas multinacionais que 

comercializam e processam os insumos e os produtos agrícolas, com todos os riscos inerentes 

a essa condição. 

Ao contrário deste quadro, a trajetória rumo ao desenvolvimento rural sustentável a 

que faz alusão a Lei de ATER, segue o viés emancipatório que tem suas origens na pedagogia 

libertadora de Freire (1983). A emancipação, neste caso, não busca apenas a elevação dos 

níveis de profissionalismo gerencial e financeiro, apesar de que também tenha este intuito, 

mas, de maneira mais ampla, a autonomia econômica e social visa tornar o agricultor familiar 

em sujeito de sua própria história. Desse modo, o produtor poderá tomar decisões conscientes 

em relação aos seus anseios e projetos de desenvolvimento, de acordo com sua cultura e 

respeitando os aspectos ambientais e sociais. 

Ainda com relação à Tabela 3, têm-se os casos das regionais de Juína, São Félix do 

Araguaia e Sinop que apresentaram as menores taxa de cobertura, em termos de público: 24% 

nas duas primeiras e 13,8% na última. Todos os coordenadores atribuíram o baixo número de 

servidores como o principal causador deste resultado. O Coordenador de Juína reconheceu 

que o Estado está em dívida com a agricultura familiar, porém afirmou se encontrar de mãos 

atadas frente ao quadro presente em sua região, no qual, para atender as pouco mais de 15 mil 
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famílias existentes em sua regional, conta com um efetivo de apenas 24 técnicos de campo. O 

coordenador de São Félix do Araguaia também demonstrou uma perspectiva parecida, pois 

conta com 25 técnicos para atender as mais de nove mil famílias presentes em sua regional. O 

coordenador disse que atender 100% da demanda não é algo viável ao governo, mas se tivesse 

à disposição um número de funcionários duas vezes maior do que o atual conseguiria subir 

para 50 a 60% sua taxa de famílias atendidas. 

Praticamente todos os coordenadores regionais externaram o problema da 

insuficiência do número de técnicos para uma maior porcentagem de famílias atendidas. O 

período em que as entrevistas foram realizadas, o governo ainda não havia convocado o 

restante dos técnicos aprovados no último concurso público. Este fato somente ocorreu em 

2017, conforme já discutido aqui. Acredita-se que esse novo contingente de técnicos 

propiciou um novo fôlego aos trabalhos de ATER e resolveu parte dos problemas levantados 

pelos coordenadores, contudo está ainda aquém dos anseios das famílias que aguardam o 

auxílio do Estado em suas propriedades.  

Ainda sobre a capacidade da Empaer em atender seu público prioritário, solicitou-se 

aos técnicos dos escritórios locais que avaliassem a atuação da Empaer, primeiramente, 

quanto à qualidade. O resultado encontrado demonstrou que maioria dos técnicos locais 

(63%) julgou como satisfatória a qualidade dos serviços prestados pela Empaer (Figura 6). 

Tal resultado está de acordo com a afirmação do Diretor Presidente de que há uma priorização 

pela qualidade ao invés da quantidade, no que se refere aos trabalhos desenvolvidos pela 

Empresa. Além disso, o discurso observado entre parte dos coordenadores regionais é de que 

para um agricultor familiar ser considerado assistido pela Empresa, dentro do seu padrão de 

qualidade, este deve receber no mínimo três visitas do extensionista durante o ano. Todavia, 

deve-se ressaltar que, dependendo da natureza do serviço que está sendo prestado, a 

realização de três visitas anuais pode ser considerada insuficiente para o pleno 

acompanhamento da atividade. 
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Figura 6: Avaliação qualidade do trabalho desenvolvido pela Empaer – MT junto ao seu 

público prioritário pelos extensionistas pesquisados dos escritórios locais, 2016. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Em seguida, os técnicos locais opinaram sobre a abrangência dos serviços prestados 

pela Empaer (Figura 7). Neste caso, foram excluídos três questionários que vieram sem a 

resposta deste item. A análise dos resultados demonstrou uma mudança de panorama, pois a 

maioria dos respondentes (53%) considerou como razoável a abrangência das ações de ATER 

desenvolvida pela Empresa. Merece destaque também o considerável número de técnicos 

(27%) que considerou a abrangência como deficiente, especialmente se comparada aos dados 

encontrados sobre a avaliação da qualidade dos serviços (Figura 6). Este resultado denota, por 

um lado, o reconhecimento por parte dos técnicos locais da boa qualidade dos serviços de 

extensão prestados pela Empaer, mas, por outro, joga luz sobre as dificuldades referentes à 

abrangência destes mesmos serviços. Este ponto de vista reafirma os dados presentes na 

Tabela 3 (p. 157) e o discurso dos coordenadores regionais, pois o balanço entre o número de 

atendimentos e a demanda por ações deixa transparecer os desafios que a Empaer deve 

enfrentar para alcançar um número cada vez maior de agricultores familiares. 
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Figura 7: Avaliação da abrangência do trabalho desenvolvido pela Empaer – MT, junto ao 

seu público prioritário, realizada pelos extensionistas pesquisados dos escritórios 

locais. 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2018. 

 

 Os dados apresentados por Guanziroli, Buainain e Di Sabato (2012) 

demonstram que a assistência técnica, em nível nacional, evoluiu pouco no atendimento aos 

agricultores familiares, pois o último Censo realizado (2006) registrou que apenas 20,88% dos 

produtores de base familiar teriam recebido assistência técnica, contra 16,67% no Censo de 

1996. Ao se comparar os números apresentados por Guanziroli, Buainain e Di Sabato (2012) 

e a proporção de atendimento da Empaer (32,6%), nota-se que o órgão público de Mato 

Grosso presta um serviço de maior alcance do que aqueles evidenciados a nível nacional, 

embora deva-se considerar o lapso de tempo e a abrangência territorial entre as duas 

pesquisas. 

Por outro lado, o estudo desenvolvido por Laforga e Vieira (2008) no estado de Mato 

Grosso denotou uma realidade preocupante: 38,46% das propriedades do assentamento 

Guapirama (objeto do estudo de caso) não receberem nenhuma assistência técnica 

previamente ao período de realização do estudo e 80,76% dos produtores não tinham recebido 

nenhuma visita do técnico da Empaer no ano anterior. Entretanto, os autores observaram que 

dentre aqueles produtores rurais que receberam algum tipo de assistência técnica, o maior 

percentual (36,54%) referiu-se à Empaer. Se por um lado os dados representam, como dizem 

os autores, a precariedade dos serviços de ATER prestado a esses agricultores, que se somado 

ao baixo grau de escolaridade das famílias, dificultam o acesso e o processamento de 

informações que seriam relevantes aos seus cultivos, por outro, ressalta a relevância que as 
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ações da Empaer têm dentro das organizações que prestam algum tipo de assistência técnica 

aos agricultores familiares do estado de Mato Grosso. 

Como está definido na Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006 (BRASIL, 2006), a 

agricultura familiar engloba, além dos produtores rurais de base familiar (assentados ou não), 

também indígenas, quilombolas, silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores e os 

demais povos e comunidades tradicionais. Sendo assim, instigaram-se os coordenadores 

regionais a apontarem a existência destes públicos diferenciados em suas regiões. Exceto o 

Coordenador Regional de Sinop, todos os outros confirmaram a existência de outros públicos 

integrantes da agricultura familiar em suas respectivas regiões, como indígenas, quilombolas e 

pescadores. Apesar do escritório regional de Cáceres ter confirmado a existência desses 

públicos, o Coordenador informou que não presta nenhum serviço para os mesmos, devido ao 

pequeno contingente de técnicos existentes e a grande demanda de serviços por parte dos 

produtores tradicionais e assentados. Todas as outras regionais informaram executar, de 

maneira esporádica, algum tipo de atividade junto a esses públicos, com destaque para os 

indígenas que foram citados por todos os coordenadores com beneficiários das ações da 

Empaer. 

Em virtude aos déficits de funcionários, infraestrutura e de capacitação, os 

coordenadores reconheceram que o conjunto de ações da Empresa junto a estes segmentos 

sociais ainda é muito incipiente e envolve, em sua maioria, assistência técnica em culturas 

agrícolas específicas, realização de cursos e palestras, emissão de Declaração de Aptidão ao 

PRONAF (DAP), implantação de políticas públicas (como o PAA) e confecção de projetos 

para crédito rural, especialmente PRONAF B. 

Para entender melhor esta questão dos segmentos sociais da agricultura familiar 

atendidos pela Empaer, recorreu-se aos técnicos locais para que estes especificassem qual era 

o público pertencente à área de ação do seu escritório. Como resposta, obtiveram-se os 

seguintes números: 39.499 produtores rurais de base familiar (assentados ou não), 2.124 

agricultores patronais, 3.913 indígenas, 516 pescadores e 30 quilombolas. Quando 

questionados sobre quais desses públicos eram atendidos pelos escritórios locais, os técnicos 

responderam que, por ordem de relevância, predominam os agricultores familiares 

tradicionais e assentados do INCRA e do Programa Nacional de Crédito Fundiário, em 

seguida os agricultores patronais (especialmente os médios produtores), depois os indígenas, 

quilombolas e pescadores. 

Os dados apresentados, dentro da proporção de escritórios locais que participaram da 

pesquisa, confirma a predominância dos produtores familiares assentados ou não e a sua 
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prioridade em relação aos serviços prestados pela Empaer. Os dados apresentados pela Seaf 

(SEAF, 2017) demonstraram a existência de cerca de 125.840 potenciais estabelecimentos de 

agricultura familiar em todas as regiões do estado, a presença expressiva de 44.567 indígenas 

e 71 comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Palmares. Estes resultados 

apontam para a ampla diversidade de atores sociais que compreendem a agricultura familiar 

no estado de Mato Grosso e os desafios existentes para a atuação da Empaer. 

Em virtude dos distintos de segmentos sociais que abrange a área de atuação da 

Empaer, questionou-se aos coordenadores regionais se a Empresa emprega alguma 

metodologia específica na ação extensionista direcionada a cada um desses tipos de público. 

Apenas um coordenador afirmou não empregar metodologias diferenciadas, todos os outros 

externaram que pelas tradições e costumes endêmicos a estes povos, há a necessidade de se 

atuar de modo distinto. Os coordenadores descreveram, inclusive, que as metodologias de 

ATER utilizadas devem ser adaptar aos modos de vida de cada um desses atores sociais, pois 

os quilombolas, por exemplo, não cultivam em lotes individualizados, mas sim em áreas 

comuns a todos do grupo. Já os indígenas são caracterizados por cultivarem apenas para a 

subsistência e não possuem uma rotina de cultivos, tratos culturais e colheita como a 

observada na maioria dos estabelecimentos familiares. 

Por estes motivos, as ações seguem caminhos metodológicos distintos, conforme 

explicação de um coordenador: o trabalho com os pescadores artesanais, em sua maioria, não 

é de extensão rural, não há um serviço a nível familiar, mas sim de assistência técnica para a 

emissão de DAP e viabilização de alguma política pública; já os serviços prestados aos 

indígenas tendem a ser mais próximo à extensão rural e com o auxílio dos extensionistas da 

parte social. No entanto, a maioria dos coordenadores reconheceu que a Empaer está em 

débito quanto à realização de ações de capacitação dos técnicos para lidar com toda a 

diversidade de atores sociais que correspondem à agricultura familiar. Um dos coordenadores 

chegou a dar um relato sobre uma visita que realizou na Empresa de Pesquisa Agropecuária e 

Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), onde presenciou o trabalho da referida entidade 

junto aos índios guarani, mediante o suporte de cartilhas em tupi-guarani. Para o entrevistado, 

o ato de observar o extensionista da Epagri realizar seu trabalho na língua do próprio indígena 

despertou-lhe a consciência das deficiências e dos desafios colocados à Empaer para a 

realização de um trabalho mais efetivo junto a este público. 

O exemplo apresentado pelo coordenador serve para ilustrar o elevado grau de 

interação que deve ser estabelecido entre a entidade pública de ATER e seu público 

beneficiário, especialmente no que tange aos povos e comunidades tradicionais. Um estado 
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com uma das maiores concentrações de indígenas do Brasil deveria atuar de maneira mais 

consistente e respeitosa junto a este público e, neste sentido, o caso apresentado da Epagri 

pode servir como ponto de partida. Segundo Siliprandi (2002), o trabalho desenvolvido com 

os agricultores, indígenas, quilombolas e pescadores deve contemplar as diferenças de gênero, 

de geração, de inserção social, de interesses, de pontos de vista e, sobretudo, partir das 

experiências já acumuladas por estes atores sociais. Dessa forma, a ação extensionista baseada 

nestes aspectos parece ser o caminho que melhor contempla as várias dimensões da 

sustentabilidade e que coloca a população rural como real protagonista das mudanças. 

Ainda em relação à análise das questões que envolvem o público beneficiário das 

atividades realizadas pela Empaer, buscou-se verificar a existência de algum mecanismo para 

a identificação das demandas dos agricultores. O Diretor de ATER informou que esta 

identificação se dá a partir do estudo da realidade local em cada município. Com base neste 

documento (que inclui o histórico do local) que os técnicos tomam conhecimento das 

demandas dos agricultores e das cadeias produtivas mais presentes na localidade. Porém, 

conforme aludiu o Diretor, os extensionistas também utilizam suas respectivas experiências e 

conhecimentos da dinâmica dos municípios, obtidos durante o tempo de serviço no local. É 

óbvio que, devido ao grande número de agricultores, este é um mecanismo restrito e mais 

voltado ao assentamento ou comunidade em que o técnico está atuando com mais frequência. 

O mesmo questionamento foi feito aos coordenadores regionais e a maioria 

reconheceu o estudo da realidade do município como o principal mecanismo para o 

conhecimento das demandas dos agricultores. O Coordenador Regional de Cuiabá afirmou 

que não se pode fazer nenhuma programação em qualquer setor ou município sem antes ter 

um conhecimento local. No caso de ser um município que não tinha escritório local ou que 

ficou fechado por um tempo significativo, ou até mesmo que tenha sido alocado um 

extensionista que não conhece a realidade do local, deve-se dar um tempo para que o técnico 

se adapte, conheça as características locais e visite as comunidades. Para isso, as parcerias 

com os sindicatos de trabalhadores rurais e as secretarias de agricultura locais são 

fundamentais como fontes de referências, permitindo aos profissionais executarem seu 

trabalho da melhor forma possível. 

O Coordenador Regional de Alta Floresta explicou como que funciona o diagnóstico 

da realidade de um município. Após definida a comunidade, inicia-se a aplicação dos 

questionários junto a cada um dos agricultores. Estes questionários são, posteriormente, 

tabulados em um software que fornece, entre outros dados, quais são as necessidades mais 

latentes daquela comunidade, nomeadas em necessidade 1, 2 e 3 e, assim, sucessivamente. 
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Com base nesse instrumento, os extensionistas voltam à comunidade para apresentar aos 

agricultores os principais resultados obtidos com o levantamento. A partir dessa interação que 

o extensionista irá montar sua programação de trabalho a ser inserida no PTA. 

Desde que os questionários sejam aplicados de modo imparcial e que no momento da 

interação com os agricultores lhes seja dada a oportunidade de opinar sobre os resultados 

encontrados com o programa tabulador, esta metodologia demonstra seguir um padrão 

participativo nos moldes estabelecidos pela Lei de ATER. Entretanto, devido aos custos, o 

reduzido número de técnicos e a morosidade de se fazer diagnósticos tão detalhados, os 

próprios coordenadores reconheceram que os levantamentos com um maior nível de apuração 

não são realizados todos os anos. No caso, após a realização do estudo da realidade de um 

determinado assentamento, por exemplo, os extensionistas irão apenas fazer uma revisão e 

alguma possível complementação anualmente, não repetindo todo o processo no curto e 

médio prazo. É neste momento que entra a experiência do extensionista que está 

desenvolvendo atividades cotidianas naquela realidade. Esta experiência o torna capaz de 

identificar se houve um aumento ou decréscimo da produção agropecuária, a inserção de uma 

nova cadeia produtiva e, até mesmo, o balanço entre o número de agricultores que saíram e os 

que permanecem. Dessa forma, a vivência junto à determinada comunidade municia os 

extensionistas em termos de conhecimentos sobre a dinâmica local e serve para ajustar o 

estudo da realidade local realizado anteriormente. 

Deve-se destacar também a descrição da extensionista social que participou da 

entrevista no escritório regional de Cáceres sobre a maneira com que levanta as demandas das 

comunidades. A entrevistada afirmou que faz, inicialmente, uma sensibilização dos 

agricultores ao passar de lote em lote, distribuindo convites e colocando cartazes em pontos 

estratégicos da comunidade, convidando todos a participarem de uma reunião de diagnóstico 

das demandas. No dia agendado, ela vai a alguma propriedade com melhor estrutura para 

acomodar todos os presentes e discutem quais são as demandas e os interesses que os 

agricultores trazem consigo. Com os resultados em mãos, a extensionista considera-se apta 

para traçar um plano de trabalho de forma a contemplar todas as expectativas externadas pelos 

agricultores. 

Nota-se que este método, de maneira semelhante ao anterior, busca, a partir de uma 

interação com os agricultores, conhecer suas respectivas demandas. A diferença é que aqui o 

agricultor, além de ser sensibilizado a participar da ação, é colocado em uma posição mais 

ativa, de sujeito do processo. Embora o uso de tecnologias deva ser ressaltado como uma 

ferramenta de apoio aos processos de extensão, se não for utilizado da maneira correta, pode 
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inibir a participação do produtor e levá-lo a atuar como um coadjuvante do processo. É de se 

esperar que a extensionista social tenha mais recursos para lidar com essas situações, devido a 

sua formação ter lhe fornecido, ao menos em teoria, as bases para uma atuação mais humana 

(no sentido de buscar captar a complexidade das situações vividas) e menos tecnicista. No 

entanto, o desafio estabelecido aos extensionistas está em descontruir o jeito tradicional de 

olhar para o rural e buscar agir junto e a partir dos produtores, de maneira a construir novos 

modos de relacionamento mais participativos e libertadores. 

Em contrapartida aos que informaram utilizar o estudo da realidade para conhecer as 

demandas dos agricultores, quatro coordenadores afirmaram que não há um mecanismo 

específico para a identificação dessas demandas e que se dá mais pela solicitação dos próprios 

agricultores. Isso se deve, segundo estes coordenadores, ao fato da Empaer estar atuando mais 

em resposta às demandas imediatas dos agricultores, do que no cumprimento do planejamento 

anual traçado, em virtude das instabilidades políticas e financeiras que impedem o 

cumprimento pleno do objetivo estabelecido. Há o reconhecimento por parte dos 

coordenadores de que o trabalho por demanda gera uma eficiência menor do que se 

comparado à atuação planejada, tendo em vista que o último conta com um cronograma 

estabelecido para o alcance das metas e a antecipação, na medida do possível, de quaisquer 

obstáculos que venham a surgir. 

Ainda sobre esse assunto, dois coordenadores afirmaram que embora seja importante 

identificar as demandas dos agricultores, estas nem sempre são as mais adequadas, tendo em 

vista as condições econômicas, estruturais, produtivas e de comercialização que podem não 

ser favoráveis a determinados produtos no contexto em que se dá o diagnóstico. Quando isto 

ocorre, os coordenadores afirmaram que tentam explicar aos agricultores que a atividade 

produtiva de interesse não está de acordo com suas condições socioeconômicas e não há, em 

muitos casos, um mercado estabelecido para absorver essa produção, conforme se observa no 

seguinte trecho: “Tem produtor que vem com as ideias, mas a gente fala: ah, isso aí não é 

viável [...] Porque produzir às vezes é fácil, mas e depois a comercialização? A primeira coisa 

que a gente tem que ver é a comercialização. Não adianta só produzir para produzir” 

(Entrevistado 12). 

 Não se pode negar que vivemos numa sociedade em que as relações são estabelecidas, 

em sua maioria, a partir de cálculos utilitários e avaliações de viabilidade econômica. Neste 

contexto, o mercado surge como principal, quando não único, orientador de decisões 

organizacionais e individuais. É exatamente isso que se observou no ponto de vista destacado 

pelo coordenador, em que a questão da comercialização se sobressaiu diante a qualquer outra 
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e não incluiu outro tipo de critério de avaliação na ação extensionista, denotando uma 

orientação de forte caráter utilitarista. Este fato reforça a discussão sobre a predominância da 

razão funcional como principal orientadora das decisões dos homens (SEVERO; PEDROZO, 

2008). 

Morin (2005) faz uma distinção dos significados de razão, racionalidade e 

racionalismo. De maneira sintética, a razão fundamenta-se no método de conhecimento que se 

pauta no cálculo e na lógica; já a racionalidade está relacionada a um ajustamento entre a 

coerência lógica e a realidade empírica; por fim, a racionalização busca construir uma 

percepção coerente e completa do universo, partindo das partes ou do princípio único. 

No caso deste trabalho, o foco estará centrado sobre a racionalidade com o intuito de 

entender qual é a natureza do posicionamento observado no discurso do Coordenador 

Regional. Para isso, buscou-se auxílio nos dois tipos de racionalidades apresentadas por 

Lazzarotto, Mello e Roessing (2003): racionalidade instrumental e substantiva. Na 

racionalidade instrumental, a premissa básica que guia as atividades organizacionais é a busca 

de máximos retornos econômicos. Em contraste, na racionalidade substantiva, as ações são 

estabelecidas com vistas à valorização do ser humano como possuidor de uma grande 

capacidade intelectual e de objetivos que não são apenas os econômicos. 

De maneira semelhante, Ramos (1983) define a racionalidade instrumental (funcional) 

como uma ação instigada por uma avaliação utilitária das consequências, ou seja, não há uma 

valorização das qualidades ou conteúdos inerentes à ação, o enfoque está direcionado único e 

exclusivamente ao cumprimento do fim preestabelecido. A racionalidade substantiva ou 

substancial, por seu turno, tem como base o conhecimento consciente e independente de 

relações entre fatos, de modo intrínseco ao homem, caracterizando-o como criatura dotada de 

razão. Esta racionalidade está estreitamente relacionada com a preocupação em resguardar a 

liberdade. “Sumariamente, a razão substantiva diz respeito a julgamentos, avaliações com 

base em preceitos (valores) morais e éticos, enquanto a instrumental refere-se a julgamentos 

baseados em critérios meramente utilitários, funcionais” (SEVERO; PEDROZO, 2008, p.65). 

Esta breve descrição das racionalidades permite constatar que os dois coordenadores 

baseiam suas orientações pela racionalidade instrumental, pois a preocupação com a 

comercialização está acima de qualquer outra e deve direcionar, em primeiro lugar, a ação 

extensionista (embora isso não signifique menosprezar a inserção no mercado). Este modo de 

agir segue um caminho contrário à racionalidade que é inerente aos agricultores familiares, 

conforme demonstrou Lazzarotto, Mello e Roessing (2003), Severo e Pedrozo (2008) e 

Moraes (2014). Todos estes autores observaram que a racionalidade substantiva impera nas 
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decisões e ações dos agricultores familiares, pois em vez de buscarem resultados econômicos, 

procuram, antes de tudo, agir de acordo com as condições que garantam a manutenção de suas 

famílias, ao mesmo tempo em que continuam a preservar muitos de seus antigos valores, 

tradições e experiências. É claro que a racionalidade instrumental também influencia os 

agricultores na maneira de agir e adotar novos conhecimentos. Na verdade, raramente será 

encontrado na realidade um agricultor familiar que utilize uma racionalidade puramente 

substantiva ou instrumental, e sim uma mescla desses tipos, com a prevalência de uma delas. 

Como foi o caso do estudo de Severo e Pedrozo (2008) que demonstrou que a motivação 

substantiva foi a principal responsável pelos agricultores orgânicos cooperados da Ecocitrus 

optarem pelo sistema orgânico de cultivo, porém os resultados referentes à racionalidade 

instrumental também se mostraram significativos. 

Em uma perspectiva mais ampla, caberia aos extensionistas da Empaer levar em 

consideração a importância de outros tipos de racionalidade que não apenas a instrumental. É 

indiscutível a importância da comercialização dentre os fatores que garantirão a viabilidade 

econômica da atividade produtiva. O problema é que atuar apenas desse modo limita, em 

grande medida, a possibilidade de uma visão que vá além dos aspectos econômicos, conforme 

recomenda a Lei de ATER. Desse modo, ao perceber que a opção por determinado sistema de 

cultivo, mesmo que seja de interesse do agricultor, demonstra não ser o mais adequado, o 

extensionista deve expor seu ponto de vista para que seja possível estabelecer, em conjunto 

com o agricultor, uma prioridade que satisfaça tantos os aspectos técnicos quantos os 

culturais. Acredita-se que, somente assim, o reconhecimento das demandas dos agricultores 

não irá se restringir a apenas uma ação burocrática para a confecção do plano de trabalho, mas 

em uma ferramenta capaz de reconhecer e respeitar efetivamente a importância do agricultor 

para a construção de um desenvolvimento rural sustentável. 

O questionamento sobre a adoção de algum procedimento ou instrumento para a 

identificação das demandas dos agricultores também abrangeu os técnicos locais e 80% destes 

responderam de forma positiva. Aos que emanaram tal resposta foi solicitado que descrevesse 

qual seria o procedimento utilizado. Os resultados obtidos (Tabela 4) demonstraram que os 

técnicos locais empregam, na maioria das vezes, mais de um instrumento para detectar as 

demandas dos agricultores. Os métodos de extensão rural aparecem como os procedimentos 

mais utilizados. Segundo os técnicos locais, a realização de reuniões e visitas são as maneiras 

mais viáveis de se levantar as demandas dos agricultores, conforme a descrição de uma 

extensionista social: “como organizamos o encontro de mulheres rurais, realizamos, em todas 
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as comunidades rurais, reuniões de mobilização, avaliação e demanda, com isto, fazemos 

nossa programação de acordo com a solicitação das comunidades” (Questionário 24). 

 

Tabela 4: Procedimentos e/ou instrumentos utilizados pelos técnicos locais da Empaer 

pesquisados, para identificar as demandas dos agricultores familiares, 2016. 

Procedimentos ou instrumentos Frequência* 

Métodos de extensão rural  47% 

Estudo da realidade do município 38% 

Experiência do técnico  19% 

Participação no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural  6% 
Fonte: Elaboração do autor. 

Nota : *Dados com repetição, pois os técnicos eram livres para citar mais de um procedimento. 

 

Ainda sobre os instrumentos para identificação das demandas dos agricultores (Tabela 

4), o estudo da realidade do município surge como o segundo mais frequente, panorama 

semelhante ao observado durante as entrevistas junto aos coordenadores regionais, porém, 

naquele caso, o diagnóstico foi o principal mecanismo. Apesar dos limites já discutidos sobre 

o estudo da realidade, nota-se que este ainda é uma das principais ferramentas de descoberta 

dos anseios dos agricultores. Logo em seguida, aparece a experiência do técnico, citada em 

19% das respostas. À primeira vista, este procedimento parece estar muito próximo dos 

métodos de extensão rural, já que a experiência dos técnicos é construída a partir da interação 

e utilização de diversas metodologias junto aos agricultores. Contudo, os técnicos que citaram 

utilizar a experiência informaram que o levantamento das demandas ocorre durante suas ações 

cotidianas, mediante observações e indagações feitas aos produtores e pelos produtores. Neste 

caso, não utilizam de nenhum método especifico para identificar os anseios. Situação 

contrária aos que informam utilizar os métodos de extensão rural, com a eleição de uma 

determinada ferramenta (reunião ou visita, por exemplo) para elencar, debater e priorizar as 

demandas dos agricultores. 

Por fim, tem-se a participação no CMDR que apareceu como o procedimento de 

menor expressão para identificação das demandas dos agricultores (Tabela 4). Os conselhos 

podem ser compreendidos, segundo Abramovay (2001), como a mais relevante inovação 

institucional das políticas públicas no Brasil democrático, pois carregam consigo um 

expressivo potencial de transformação política a partir da incorporação de temas políticos na 

vida de grupos organizados que até aquele momento se posicionavam de maneira secundária a 

essas discussões. 
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Criados em sua maioria a partir de 1997 como condição para o repasse dos recursos do 

PRONAF Infraestrutura e Serviços Municipais, os CMDR tinham o objetivo de se 

constituírem em espaços institucionais que não se restringissem a um ambiente de atuação 

política das entidades da sociedade civil, mas serem também uma estrutura com a capacidade 

de legitimar o encaminhamento das iniciativas locais, gerir os recursos existentes e cuidar 

pela sua aplicação adequada. Esse pressuposto, em grande medida, tem sua origem na 

necessidade do Estado naquele período em estimular formas de gestão descentralizadas que 

concebam, simultaneamente, uma maior eficiência na utilização dos recursos e o alargamento 

dos mecanismos de acesso e envolvimento da população (SCHNEIDER; MATTEI; 

CAZELLA, 2004). 

Contudo, ao atuarem de modo estritamente consultivo e funcionarem como repassador 

de recursos, esses Conselhos têm se mantido distante da finalidade pela qual foram criados
22

. 

Ademais, citam-se os casos em que os Conselhos são apenas uma contrapartida à exigência 

legal para a obtenção de recursos públicos, compostos, em sua maioria, por uma elite local 

relacionada à cultura política (o que ocasiona problemas quanto à representatividade e ao 

exercício participativo) e não desempenham seu papel de auxiliar na formulação dos planos 

de desenvolvimento (ABRAMOVAY, 2001; OLIVAL; SPEXOTO; RODRIGUES, 2007). 

Nota-se, portanto, a fragilidade dos CMDR em se desempenhar seu papel inovador 

dentro da democracia à medida que os processos de representação e participação da população 

têm apresentado importantes limitações, especialmente no que se refere à desigualdade de 

forças entre os representantes da sociedade civil e do poder público. Desse modo, a utilização 

dos CMDR parece não representar o mecanismo mais adequado para identificar as demandas 

dos agricultores familiares. 

Com a confirmação do levantamento das demandas dos agricultores, buscou-se 

verificar o modo que a Empaer age em busca do atendimento ou incorporação dessas 

demandas no planejamento. O Diretor de ATER informou que, ao identificar as demandas, os 

extensionistas devem fazer uma análise da capacidade do escritório local em atendê-las, seja 

em termos de infraestrutura de veículos, recursos financeiros para a realização de algum 

evento ou o número dos profissionais e se estes são capacitados para aquele fim. Em caso de 

ausência ou dificuldade em um ou mais desses fatores, o técnico local deve entrar em contato 

                                                 
22

 Com a posse do Governo Lula em 2003, a estrutura do MDA foi reformulada, oportunidade em que se criou a 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT). Responsável pela gestão do PRONAF Infraestrutura e 

Serviços Municipais, o qual posteriormente seria substituído pelo Pronat, a SDT passou a adotar a noção de 

desenvolvimento territorial, de modo que o município deixa de ser a unidade de referência e o foco se volta ao 

recorte intermunicipal (mesorregional). Assim, toda a ênfase dada anteriormente aos CMDR se enfraquece e esta 

instância tende a se tornar obsoleta (SCHNEIDER; MATTEI; CAZELLA, 2004). 
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com seu respectivo escritório regional e solicitar o apoio nas frentes em que se observaram as 

deficiências. Se o escritório regional não for capaz de resolver todas as questões demandadas, 

deve recorrer à coordenadoria e, posteriormente, à diretoria para que seja discutida a melhor 

forma de resolver os impasses com quais se defrontaram. Se mesmo assim permanecer algo 

sem solução, a diretoria da Empaer irá buscar o apoio do governo estadual. 

Do mesmo modo, os coordenadores regionais disseram que todas as demandas 

levantadas devem ser inseridas no planejamento para que os extensionistas tenham condições 

de prestar um serviço de qualidade, até para questão do uso racional de veículos e recursos. 

Um dos coordenadores informou que os técnicos devem, a partir do levantamento das 

demandas, discutir junto com a comunidade a melhor forma de se trabalhar os arranjos 

produtivos e que, geralmente, o plano de ação tem início com atividades de capacitação junto 

aos agricultores. 

Ainda em relação ao tema, solicitou-se aos dirigentes da Empaer que avaliassem como 

se dá a participação efetiva dos agricultores nas ações realizadas pela Empaer. O Diretor 

Presidente informou que a participação se dá mais durante os eventos realizados pela Empaer, 

nos quais há o momento para que os agricultores expressem seus pontos de vista e opiniões. 

Estas ideias são coletadas e servirão de base para as próximas ações e eventos da Empresa. O 

entrevistado apontou também outro modo de participação em que os agricultores vão até os 

escritórios para apresentarem suas demandas e/ou solicitarem algum auxílio, porém este tipo 

de situação é mais raro e restrito à uma minoria. 

A visão do Diretor de ATER sobre este assunto é a de que há uma relação 

proporcional entre presença e participação, pois se o técnico estiver mais presente dentro da 

comunidade, certamente esta será mais participativa. Por isso que há a necessidade de se 

priorizar os serviços de ATER, tendo em vista que naquelas comunidades onde a ação do 

técnico é esporádica, os agricultores tendem a buscar alternativas em outras fontes (vizinhos e 

revendas agropecuárias, por exemplo). O Diretor de ATER disse, ainda, que alerta os 

extensionistas sobre a existência de perfis diferentes de agricultores (alguns mais tímidos, 

outros mais participativos), o que exige destes profissionais, por uma via, um posicionamento 

de respeito em reconhecer essas particularidades e, por outra, uma atuação que busque 

amparar a todos, mediante o enfoque junto àqueles que possuem alguma liderança dentro da 

comunidade devido à sua capilaridade perante os outros agricultores.  

O modo de ação destacado acima tem suas bases na “escada de adoção” apresentada 

por Rogers (1995), principal teórico do modelo de adoção difusionista-inovador. Para o autor, 

os membros de um sistema social são categorizados conforme o seu grau de inovabilidade 
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(tempo que iria desde o seu primeiro contato com a inovação até sua adoção): inovadores, 

adotantes rápidos, maioria inicial, maioria tardia e retardatários. Os inovadores são os que 

mais rapidamente adotam as inovações introduzidas num sistema social, às vezes antecedem 

aos “agentes de mudança” (extensionistas, no caso), buscando os conhecimentos novos na 

própria fonte, a pesquisa. Em seguida, os indivíduos que compõem o grupo de adotantes 

iniciais, ao verem o grau de sucesso atingido pelos inovadores, também passam a adotar a 

inovação. A maioria inicial, bem como a maioria tardia são os sistemas sociais que contém a 

maioria dos indivíduos dentro de um contexto social real. Esses dois grupos possuem duas 

características principais: maior desconfiança quanto a real eficiência da inovação e/ou 

recurso insuficiente para custear os gastos decorrentes da adoção. Por fim, há os retardatários 

que recebem "as sobras" dos outros grupos e são classificados como indivíduos refratários a 

qualquer tipo de conhecimento novo. 

No caso aqui apresentado, a intenção parece estar voltada ao enfoque das ações 

extensionistas junto aqueles agricultores cujo perfil de liderança possibilitaria uma dinâmica 

que se espalharia entre os demais componentes do sistema social e seria capaz de engendrar 

nestes a vontade de participar de um evento ou de adotar um determinado conhecimento. O 

trabalho com os líderes das comunidades e associações é importante, especialmente quando 

não se conhece o público que será trabalhado e para o auxílio na divulgação de algum evento 

ou ação a ser desenvolvida pela Empresa. O que deve ser evitado é o trabalho contínuo apenas 

com os líderes e a visão de que estes são os únicos que reúnem as condições necessárias e são 

capazes de responder às atividades empreendidas pela Empaer. O modo de atuação que siga 

estes moldes não é capaz de se desvencilhar das amarras do difusionismo e permanece 

distante dos enfoques participativos contidos na Lei de ATER que visam à construção da 

cidadania e à democratização da gestão da política pública. Neste espectro, conforme afirma 

Moraes (2014), um modelo de desenvolvimento pautado no difusionismo pode até aumentar a 

produção global (fato que realmente aconteceu durante o período produtivista), mas não estará 

contribuindo para um desenvolvimento rural sustentável, entendido como melhoria da 

qualidade de vida para todos e para cada um dos segmentos sociais do meio rural. 

Quanto aos coordenadores regionais, todos avaliaram que a participação efetiva dos 

agricultores nas ações realizadas pela Empaer está relacionada, prioritariamente, a dois 

aspectos: as qualidades do técnico e às características da ação ou evento. O primeiro aspecto 

diz respeito à credibilidade que o técnico tem perante a comunidade e a sua capacidade de 

mobilizá-los. Para os coordenadores, existem técnicos que, devido ao tempo e a qualidade do 

serviço prestado em sua localidade, possuem um reconhecimento e uma capacidade de 
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mobilização relevantes. Porém, não apenas a credibilidade é capaz de fazer com que os 

agricultores participem de modo mais efetivo, a capacidade de articulação com a prefeitura e 

sindicatos locais na busca de apoio e suporte para a realização de eventos e ações 

extensionistas, também se conforma em característica importante ao técnico local no sentido 

de despertar e atrair o interesse do público. 

O segundo aspecto refere-se à necessidade do evento ou ação que demanda a 

participação dos agricultores ser algo pensado e programado para atingir os interesses da 

comunidade. Segundo o Coordenador Regional de Cuiabá, há alguns anos era mais fácil 

reunir famílias rurais em determinadas comunidades, pois se houvesse a realização de uma 

palestra sobre galinhas caipiras, por exemplo, a maioria dos agricultores participava. 

Atualmente, se o agricultor tem como principal fonte de renda o trabalho oriundo da cadeia 

produtiva da suinocultura, dificilmente participaria de um evento dentro da temática abordada 

anteriormente. 

A metáfora utilizada pelo Coordenador Regional de Cáceres sintetiza a questão do que 

motiva a participação do público: “a gente aprendeu o seguinte: se o cara quer pescar ele vai 

onde? Vai para o rio. Nós falamos: olha, a gente tem uma isca boa. Esses pescadores vão. 

Agora aqueles outros que não gostam de pesca pode falar o que quiser” (Entrevistado 07). O 

trecho descreve, em outras palavras, a necessidade das ações desenvolvidas pela Empaer 

estarem de acordo com os interesses dos agricultores e de serem algo dentro das atividades 

desenvolvidas pelos mesmos. Neste caso, o levantamento das demandas dos agricultores 

surge como fator primordial para que a programação elaborada atinja seus objetivos e traga 

resultados perceptíveis e instigantes aos anseios das famílias rurais, resultando em uma 

participação mais efetiva por parte do público. 

De um modo geral, não há dúvidas de que os dois pontos levantados pelos 

coordenadores tendem a propiciar uma maior participação dos agricultores, pois enquanto a 

presença de um extensionista responsável por uma atuação duradoura e de reconhecida 

efetividade pode ser capaz de promover um ambiente mais propício à participação, a 

realização de um evento que busque atender as expectativas dos agricultores pode ter um 

efeito semelhante. Contudo, faz-se um adendo para que essas ações não englobem apenas as 

cadeias produtivas mais integradas e deixe de lado os produtores que desempenham 

atividades com menor demanda ou expressão econômica. 

Quanto aos técnicos locais, a maioria (73%) classificou como razoável a participação 

efetiva dos agricultores familiares nas ações empreendidas pela Empaer (Figura 8). Observa-

se, ainda, a representativa porcentagem daqueles que avaliaram a participação dos agricultores 
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como satisfatória (23%). Esses dados podem ser analisados de duas formas: a primeira é a de 

que os agricultores familiares demonstraram estar propensos a participarem dos serviços 

prestados pela Empaer, ainda mais se levarmos em consideração a pequena proporção de 

técnicos que julgaram a participação como insuficiente (4%); a segunda perspectiva nos leva a 

pensar que essa participação necessita de um esforço para ser efetivada, tendo em vista que a 

avaliação razoável tem significado dúbio. 

 

Figura 8: Avaliação pelos técnicos locais pesquisados sobre a participação efetiva dos 

agricultores familiares nas ações realizadas pela Empaer – MT, 2016. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

As características levantadas anteriormente pelos coordenadores podem servir de 

auxílio para aprofundarmos a segunda perspectiva. Para estes, a participação efetiva dos 

agricultores nas ações realizadas pela Empaer está relacionada, prioritariamente, a dois 

aspectos: as qualidades do técnico e as características da ação ou evento. Neste caso, ao seguir 

estes fatores, os serviços de ATER praticados pela Empaer seriam capazes de potencializar a 

participação efetiva dos agricultores. Cunill (1991) reitera esta perspectiva ao apontar dois 

fatores que devem ser considerados a fim de obter um quadro mais amplo das distintas 

combinações que podem adotar as modalidades de participação cidadã: o caráter dos sujeitos 

sociais intervenientes (indireto ou direto) e a origem do impulso à participação (ação cidadã 

ou implicação cidadã
23

). Acredita-se, portanto, que estes dois fatores sejam os principais 

                                                 
23

 A origem do impulso à participação pode se diferenciar nos seguintes tipos: a ação cidadã, que é iniciada e 

controlada pelos próprios sujeitos sociais em relação aos propósitos que eles mesmos determinam; e a 

implicação cidadã, a qual é iniciada e controlada pelo Estado para melhorar e obter o apoio para decisões, 

programas e serviços (CUNILL, 1991). 
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esforços a uma participação mais consistente dos agricultores, os quais merecem, sem 

dúvidas, um olhar mais atento por parte dos técnicos locais. 

Segundo Sodré, Dourado e Goveia (2013), a PNATER surge como um desafio às 

organizações de ATER no sentido de vislumbrarem a utilização de ferramentas e técnicas 

participativas que permitam a reflexão, a compreensão da realidade e a busca por respostas 

compatíveis com os anseios dos diferentes grupos de agricultores familiares. Contudo, para 

Medeiros e Borges (2007), a maioria dos esforços para a criação de condições para a 

participação é muito restrito, de maneira que o processo exige legitimidade para acontecer de 

maneira plena. 

Dessa forma, o primeiro passo para que a Empaer torne a participação dos agricultores 

mais efetiva é não enxergá-la como um mero requisito metodológico na estratégia de 

sensibilização ou conscientização popular. O conceito de participação deve ir além de um 

simples atributo do diagnóstico ou um recurso da ação planejadora. Neste sentido, o 

esvaziamento de uma reunião, por exemplo, pode não significar desinteresse, mas ser um 

importante indicador de que o conteúdo explanado não foi corretamente entendido ou aceito 

pelo público presente. Diante disso, uma proposta participativa não deve ser vista como um 

processo em que a preocupação ficará restrita a oportunidade da participação, mas buscará 

também promovê-la em todos os sentidos, pois nela credita sua própria condição de 

vitalidade. Dito de outra forma, isto significa acreditar mais nas pessoas, de maneira a 

possibilitar e condicionar sua participação qualitativa e não apenas quantitativa (MARTINS, 

2002). 

 

5.4 O trabalho desenvolvido pela Empaer e sua relação com pressupostos da Lei de 

ATER 

 

Esta seção se propõe a discutir a questão talvez mais importante dentro dos objetivos 

propostos neste trabalho: a relação entre os serviços de ATER prestados pela Empaer no 

estado de Mato Grosso e sua respectiva compatibilidade aos conceitos estabelecidos na Lei de 

ATER. Em que pese suas limitações, esta Lei surgiu como uma quebra de paradigma dentro 

das ações empreendidas historicamente pelas agências públicas de extensão rural em todo o 

Brasil. Porém, devido a entraves de diversos âmbitos, os desafios colocados à sua implantação 

efetiva nas entidades públicas ainda estão latentes e esta análise tentará identificá-los, 

buscando contribuir para o debate sobre o estado da arte da extensão rural brasileira. 
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Para isso, buscou-se verificar: o conhecimento sobre a Lei de ATER, a adequação dos 

serviços de ATER prestados pela Empaer dentro do arcabouço legal estabelecido pela Lei, os 

fatores que têm facilitado e dificultado essa adequação e a opinião dos atores públicos sobre 

os princípios da Lei ser ou não os ideais para a extensão rural dirigida à agricultura familiar. 

Alerta-se, ainda, para o fato de que os dados coletados englobam a percepção de diferentes 

atores (eixo Estado/Organização/Agente), o que possibilita uma visão mais ampla e dinâmica 

do processo. 

Dentro deste contexto, o primeiro questionamento feito buscou identificar se o 

Secretário Adjunto da Seaf e os diretores e coordenadores regionais da Empaer conheciam as 

diretrizes e objetivos da Lei de ATER. Todos responderam que conhecem a referida Lei e que 

a mesma está sempre presente nas reuniões de planejamento e atividades da Empresa. A 

resposta obtida é animadora, pois ao menos do ponto de vista da conscientização, o 

representante do Estado e os dirigentes da Organização demonstraram estar atentos às novas 

proposições. 

Tal nível de conscientização também pode estar associado à possibilidade do Estado 

em exercer seu poder de enquadramento, regulação e controle. Segundo Dias (2007), as 

empresas públicas que não se adequarem aos pressupostos da PNATER poderão ser punidas 

com a limitação de recursos. Este cenário é possível, desde que o Estado (governo federal) 

desenvolva mecanismos de avaliação e monitoramento eficazes da ATER. Por enquanto, os 

mecanismos são frágeis e pouco eficientes. Prevalecerá a trajetória histórica de cada 

instituição, a força dos habitus e o modo como cada uma lidará com a inovação proposta.  

Esta discussão levantada lança o foco para outra questão importante: será que a 

trajetória histórica das instituições e as força dos seus habitus as credenciam para assumir os 

pressupostos da Lei de ATER? Observa-se que os obstáculos são muitos para que estas ajam 

de acordo como que a Lei rege. Dificuldades essas que começam com o pensamento 

difusionista ainda imperante em grande parte das empresas e a resistência em mudar este 

status quo, e vão até a falta de condições financeiras, estruturais e humanas. 

Neste sentido, a missão das agências de ATER em seguir os pilares presentes na Lei 

de ATER requer a quebra de um paradigma vigente desde meados da década de 1960. Da Ros 

(2012a) reafirma essa postura ao apontar que a PNATER se singularizou por apresentar 

objetivos, diretrizes e orientações teórico-metodológicas extremamente distintas daquelas que 

vigoraram durante o processo de modernização técnica da agropecuária brasileira. Mattei 

(2014) também endossa essa questão ao afirmar que, com o lançamento da PNATER, foi 

estabelecida outra missão para o serviço público de ATER: apoiar e favorecer o 



189 

 

 

desenvolvimento rural orientado pelos princípios da sustentabilidade ambiental, social e 

econômica dos sistemas produtivos. 

Dessa forma, o conhecimento sobre as diretrizes da Lei de ATER por parte da Seaf e 

do corpo diretivo da Empaer, por si só, não fornece as bases necessárias para a mudança que 

se deseja. Para isso, a Empaer deve transformar sua prática histórica convencional e introduzir 

mudanças concretas para que, e à partir disso, possa atender às novas exigências da Lei de 

ATER. 

O mesmo questionamento esteve presente nos questionários enviados aos 

extensionistas dos escritórios locais da Empaer. Do total de 62 questionários que retornaram, 

dois foram excluídos por estarem sem manifestação sobre este item. A análise das respostas 

obtidas indicou que 68,3% dos extensionistas conhecem os aspectos presentes na Lei de 

ATER. Embora possa parecer um resultado positivo, não se pode deixar de lembrar que, ao 

trabalharem com ATER pública, todos deveriam saber ao menos os pontos básicos da referida 

Lei. É preocupante pensar que quase um terço dos profissionais envolvidos com o trabalho de 

extensão rural em Mato Grosso não conhece a Lei que rege todas as ações de ATER em 

âmbito nacional. 

As causas de não ter alcançado a totalidade podem estar tanto numa falha de formação 

acadêmica, pois a discussão da PNATER atualmente faz parte (ou ao menos deveria) da 

ementa das disciplinas de Extensão rural, quanto do conteúdo da capacitação inicial realizada 

pelas instituições públicas. De qualquer modo, este conhecimento prévio, o qual deve ser 

aprofundado posteriormente, é condição sine qua non para pensarmos em uma nova ATER, 

pois trabalhar dentro dos seus princípios exige um esforço cognitivo maior, já que seus 

fundamentos são, comumente, pouco trabalhados nos cursos de Ciências Agrárias do Brasil, 

como apontado em vários trabalhos (CALLOU et al., 2008; ; CAPORAL, 2003; CAPORAL; 

COSTABEBER, 2000; CAPORAL; RAMOS, 2006; DINIZ; LIMA, 2012). 

Outro ponto discutido junto aos atores vinculados à extensão rural pública do estado 

de Mato Grosso teve como foco descobrir qual era o nível de compatibilidade entre os 

objetivos e as atividades desenvolvidas pela Seaf e Empaer e os princípios da Lei de ATER. O 

Secretário Adjunto da Seaf, juntamente com seus superintendentes, foram unânimes em 

afirmar que todas as ações e políticas desenvolvidas são pautadas nas legislações, seja de 

ATER, ambiental, fundiária ou qualquer outra que esteja vinculada às atividades 

desempenhadas pelo órgão. Disseram que a Secretaria tem por obrigação trabalhar dentro da 

formatação que a Lei impõe, até mesmo para servir como um fator de segurança e evitar 

problemas futuros, inclusive jurídicos. 
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Essa situação vem ao encontro dos alertas feitos por Dias (2007) sobre a possibilidade 

do Estado em exercer seu poder de controle. O trabalho de Barros (2016) corrobora este 

aspecto ao sugerir que aquelas entidades que não estiverem alinhadas aos princípios da Lei de 

ATER ou que, de alguma forma, não acompanharem o edital (refere-se às chamadas 

públicas), deveriam ser descredenciadas. A autora, por outra via, reconhece as dificuldades do 

Estado e recomenda ao governo federal a realização de uma melhor fiscalização das 

instituições que recebem apoio financeiro para a execução das chamadas públicas. Este 

processo, no entanto, deve se tornar cada vez mais deficitário, tendo em vista a extinção do 

MDA e os cortes orçamentários realizados na Secretaria que ocupa seu lugar (Sead). 

Do mesmo modo, buscou-se apreender a opinião do Diretor Presidente da Empaer 

sobre o mesmo assunto. Para este dirigente, o relacionamento com a delegacia do MDA no 

estado de Mato Grosso facilita o balizamento das ações da Empaer, no que diz respeito às 

diretrizes da PNATER. Além disso, o entrevistado afirmou que: “(...) além do que está na Lei 

e o que beneficiar o produtor, nós estamos prontos para atender” (Entrevistado 02). Esta 

disponibilidade do Diretor Presidente em trabalhar de acordo com os pressupostos da 

PNATER é salutar, porém os desafios práticos são muitos e, em alguns casos, difíceis de 

resolver, alguns inclusive já apontados em seções anteriores deste trabalho. 

Outra perspectiva levantada foi a do Diretor de ATER, o qual informou que o trabalho 

desenvolvido pela EMPAER está buscando atender os princípios da Lei de ATER. Além 

disso, defendeu a visão do serviço de ATER como uma educação não formal, merecendo, 

assim, ser mais valorizado pelo Estado, conforme se observa no trecho destacado em seguida: 

 

Agora tem que internalizar que a Empaer, ela tem o mesmo papel que uma 

educação, que uma saúde, que uma segurança... Hoje a Empaer, assistência técnica e 

extensão rural, é uma educação não formal e o estado tem que internalizar isso... O 

estado que eu falo não é só o de Mato Grosso, mas o Estado de modo geral, o Estado 

do Brasil... Ver que a extensão é importante nesse processo (Entrevistado 03). 

 

A conotação educativa das ações realizadas pelas empresas públicas de extensão rural 

fica clara nas diretrizes da Lei de ATER, a qual define ATER como um serviço de educação 

não formal, de caráter continuado, no meio rural, que promove processos de gestão, produção, 

beneficiamento e comercialização das atividades e dos serviços agropecuários e não 

agropecuários, inclusive das atividades agroextrativistas, florestais e artesanais (BRASIL, 

2010a). Se essa nova perspectiva da extensão rural parte do pressuposto que a ação 

extensionista é, essencialmente, uma ação pedagógica/educativa, a pergunta decorrente que 

surge é: de que educação se trata? 
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O texto de Brasil (2010b) apresenta quatro concepções de educação, as quais nos dão 

pistas para tratarmos do tema. Na concepção tradicional, o educando é aquele que nada sabe, 

um indivíduo sem luz que deve ser iluminado pelo saber do educador, sendo este último o 

sujeito do processo. A relação mestre/aluno é de obediência/subordinação e a relação entre os 

colegas é de competição. Na concepção técnico-burocrática o objetivo é adaptar o educando a 

sociedade, supervalorizando os conhecimentos técnicos, por meio de métodos individualistas. 

Os educandos simplesmente obedecem a ordens fixas e não há discussão sobre os valores 

envolvidos. A concepção liberal tem como objetivo facilitar as condições para o uso pleno das 

potencialidades individuais, sendo o educador um mero facilitador do desenvolvimento do 

educando. Nesta concepção, há um foco na aprendizagem ao que é considerado interessante, 

correndo assim o risco de delimitar/especificar demais o conhecimento (reducionismo). Por 

fim, na concepção dialética, o educando é situado como agente do processo. Busca-se 

desenvolver o saber coletivo e a capacidade de organização grupal. Pauta-se nos princípios da 

democratização e da dialogicidade, tornando o educando sujeito do conhecimento e 

transformador da realidade. 

Diante destas quatro concepções, observa-se que as concepções tradicional e técnico-

burocrática adotam um paradigma individualista, assim como a liberal, o que engendra 

relações verticais e de competição. Por outro lado, a concepção dialética trabalha no intuito de 

superar a alienação, a partir da conformação de fundamentos baseados na práxis da 

autoconstrução e da construção da sociedade em que se vive (BRASIL, 2010b). Portanto, 

observa-se que a corrente dialética de educação se assemelha a ação extensionista preconizada 

pela Lei, pois esta desafia os profissionais de ATER a imergirem no seio das famílias rurais, a 

fim de estabelecer práticas compatíveis com a realidade local e tornar o produtor rural 

protagonista neste processo. 

Ainda com base na resposta do Diretor de ATER sobre o alinhamento do trabalho de 

extensão rural da Empaer aos pressupostos da Lei de ATER, foi destacada a importância que 

a ANATER tem para a efetivação da Lei, particularmente em termos financeiros. O 

entrevistado informou que faz parte da diretoria da Asbraer e esteve em Brasília em 2016 em 

uma reunião com os integrantes da Agência. Sua percepção foi de preocupação, pois havia 

apenas quatro pessoas trabalhando e foi informado que os recursos prometidos quando da sua 

implantação, ainda não haviam sido efetivados. Em outras palavras, a ANATER existia 

“apenas no papel” e os poucos funcionários que lá estavam não tinham condições de realizar 

nenhuma ação efetiva, já que estavam trabalhando sem orçamento. 



192 

 

 

Castro e Pereira (2017) corroboram o panorama descrito pelo diretor de ATER ao 

afirmarem que, tendo como base as dificuldades fiscais do governo federal e de vários 

estados, a estruturação da ANATER e do novo Sistema de ATER brasileiro é um processo 

ainda em construção e não conta com recursos suficientes para sua efetivação (e não se sabe 

ao certo quando isso ocorrerá). Os autores enfatizam, ainda, a necessidade da realização de 

estudos que busquem contribuir com a análise desse processo nos próximos anos e que 

propiciem uma melhor adequação do sistema frente às restrições fiscais, as quais tendem a ser 

norma, ao menos no curto e médio prazo. 

Além disso, cabe ressaltar que a colocação do Diretor sobre a efetivação da Lei de 

ATER estar ancorada à ANATER deve ser vista com reservas. Por um lado, parece evidente o 

fato de que a ANATER não se configura como uma agência de desenvolvimento rural. Longe 

disso, seu objetivo principal, conforme descrevem Alves e Souza (2014, p. 940), “é fazer a 

tecnologia chegar aos excluídos da modernização”. Só por esta via já se pode afirmar que a 

ANATER está na contramão dos princípios da Lei de ATER, já que a primeira estabelece a 

prioridade da dimensão econômica em detrimento do enfoque social e sustentável 

preconizado pela última. Tal fato implica em riscos aos avanços conquistados pela Lei de 

ATER, como a relação dialógica entre o extensionista e o agricultor, a transição para 

agricultura de base ecológica, a promoção do desenvolvimento rural sustentável e a prioridade 

de atendimento para agricultores familiares e comunidades tradicionais. Portanto, fica 

evidente, na avaliação de Barros (2016), que a ANATER representa os interesses de grupos 

hegemônicos que prezam pela manutenção de uma prática extensionista convencional (de 

caráter difusionista). 

A percepção dos dirigentes sobre o alinhamento dos trabalhos de extensão rural da 

Empaer no que se refere aos pressupostos da Lei de ATER se completa com as entrevistas 

junto aos coordenadores regionais. Todos concordaram que a Empaer está tentando se 

enquadrar no que rege a Lei, porém reconhecem que há ainda muitos desafios a serem 

superados. A pesquisa desenvolvida por Mussoi (2011) faz alusão a pouca aderência da 

política de ATER pelas organizações estaduais de extensão rural no país, panorama 

semelhante ao observado na Empaer. Em muitos casos, segue o autor, não houve uma 

discussão com os extensionistas sobre os princípios e diretrizes da política, sendo que a maior 

parte destes foi ter um maior contato esta legislação somente após sua implementação, 

demonstrando que ainda existe um significativo descompasso entre a política e as estratégias 

adotadas pelas instituições estaduais. 
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Diesel et al. (2006) partem do suposto de que há uma grande fragmentação da ação 

extensionista nas organizações públicas de extensão rural no Brasil, indicando a existência de 

organizações mais alinhadas com a nova política de ATER (referem-se a proposição de 2003) 

e organizações que atuam de acordo com o modelo tradicional. Esta diversidade é explicada 

pelos autores como resultado da interação de diferentes forças, que podem ter intensidades e 

sentidos distintos, implicando numa extensão rural ora mais alinhada, ora mais tradicional. As 

cinco forças são: 

1) Tradição da organização: tende a agir como força conservadora e inibitória à inovação, 

caracterizada por priorizar ações “comprovadas” historicamente. Seus interlocutores são, 

geralmente, os extensionistas locais mais experientes ou em posições hierárquicas superiores, 

mas também podem ser governantes ou representantes de instituições parceiras; 

2) A pressão do público alvo: quando possui uma concepção pouco abrangente da ação 

extensionista, age como uma força conservadora. De outra forma, ao tratar-se de um público 

organizado e com maior participação em torno da discussão política pode operar como uma 

força inovadora; 

3) Convicções pessoais do extensionista: constitui-se em força conservadora ou inovadora, de 

acordo com as bases conceituais de sua formação e as experiências anteriores; 

4) Concepções teórico- metodológicas de programas e projetos governamentais: podem atuar 

de forma conservadora ou renovadora, conforme sua natureza; 

5) Os referenciais adotados nos planos de desenvolvimento local e territorial: podem reforçar 

a atuação tradicional ou engendrar uma perspectiva mais crítica. 

Todas essas forças apontadas estão relacionadas, em maior ou menor grau, com os 

desafios levantados pelos coordenadores regionais. Um aspecto foi levantado pelo 

Coordenador de Alta Floresta: 

 

É um processo difícil, porque quando o produtor está acostumado a produzir de uma 

forma, tudo que você gera de mudança, ele tem um pouco de medo, um receio 

natural, ele se retrai um pouco. Mas nós estávamos, inclusive, até brigando para 

acessar uma Chamada Publica de agroecologia, porque eu acho muito importante. 

Nós temos uns grupos já que estão trabalhando, por exemplo: o frango orgânico nós 

temos aqui, o melado orgânico também é produzido aqui. Então, nós temos alguns 

produtos, mas ainda estamos meio tímidos (Entrevistado 04). 
 

O trecho destacado deixa claro as dificuldades que os agricultores têm para se 

adaptarem a um modelo de produção que não seja o convencional. Este fato está muito 

próximo da segunda força descrita por Diesel et al. (2006), que corresponde a pressão do 

público alvo. No caso aqui apresentado, agindo como uma força conservadora e pouco 
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propícia a criar um ambiente crítico à ação extensionista. Para Mafra et al. (2012) as 

mudanças trazidas nas diretrizes da política agrícola e de seus instrumentos, particularmente a 

PNATER, e o novo paradigma do que devem ser os serviços de extensão rural ainda não foi 

percebido por uma parte representativa dos agricultores. De um modo geral, os agricultores 

ainda têm como objetivo, além da obtenção da sua suficiência alimentar, a busca por maior 

produtividade, vista em grande medida pelo viés do maior ganho financeiro, postura essa 

comum a qualquer agente econômico no sistema capitalista. 

No intuito de se ampliar a compreensão dessa questão, buscou-se auxílio na noção 

apresentada por Schumpeter (1997), a qual considera que as experiências e saberes histórica e 

culturalmente construídos no âmago do ser humano agem de forma tal que, uma vez 

adquirido, operam de forma inconsciente e limitam a capacidade de aceitar algo externo a 

isso.  

 

Todas as pessoas conseguem reconhecer suas tarefas diárias, e estão aptas a fazê-las 

do modo costumeiro e de ordinário as executam por si próprias. [...] Isso é assim 

porque todo conhecimento e todo hábito, uma vez adquirido, incorporam-se tão 

firmemente em nós como um terrapleno ferroviário na terra. Não requerem ser 

continuamente renovados e conscientemente reproduzidos, mas afundam nos 

estratos do subconsciente. São transmitidos normalmente, quase sem conflitos, pela 

herança, pelo ensino, pela educação, pela pressão do ambiente. Tudo o que 

pensamos, sentimos ou fazemos muito torna-se frequentemente automático, e nossa 

vida consciente fica livre desse esforço (SCHUMPETER, 1997, p.91). 

 

Nesse sentido, cabe ao extensionista construir junto a esses agricultores novas bases 

para o desenvolvimento de suas atividades, apontando desde as exigências dos consumidores 

em contar com alimentos mais sadios e saudáveis, até as vantagens econômicas, ambientais, 

sociais e culturais que os modelos de produção sustentáveis propiciam. Ao agir dessa forma, o 

extensionista atua como um facilitador ao processo de transição dos agricultores rumo a uma 

agricultura mais sustentável, ao mesmo tempo em que estimulará um sentimento de mudança 

dentro dos termos defendidos por Gadotti (1994), que faz alusão do encontro com o novo 

como a quebra de um estado de conforto para arriscar-se, atravessar um período de 

instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função da promessa de um estado melhor 

que o presente. 

Ainda sobre esta temática, o Coordenador Regional de Juína aponta sua perspectiva 

sobre processo de alinhamento da Empaer e traz à tona outras questões referentes à formação 

dos extensionistas e à realidade com a qual o agricultor se defronta:  

 

A gente tem uma dívida em relação a isso, não tenha dúvida. Primeiro nós não 

temos esse preparo, e segundo, a gente tem que focar mais nisso. Realmente, nós 
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temos que ter um foco maior para essa produção agroecológica, seja qualquer cadeia 

que nós estamos. (...) Então não é fácil, porque hoje o agricultor, até por falha do 

Estado, (...) ele vai à loja agropecuária que tem um prático ou muitas vezes até tem 

um agrônomo ou um veterinário, mas ele é mais vendedor do que técnico. E ele cai 

na mão desse cidadão. O produtor ou agricultor é vítima, muitas vezes, do sistema. 

Não que essas pessoas sejam mal intencionadas, mas o objetivo de uma loja dessas é 

vender (Entrevistado 09). 

 

De fato, conforme aponta Mafra et al. (2012), uma grande parcela dos agricultores tem 

como importante canal de comunicação e meio de assistência técnica, especialmente no que 

tange o uso de equipamentos e insumos, os técnicos das indústrias e empresas comerciais. 

Souza Filho et al. (2011), reafirmam este ponto e dizem que devido às limitações da extensão 

rural pública, é comum que empresas provedoras de insumos e as revendas agropecuárias 

realizem ações de assistência técnica. De acordo com Moraes et al. (2014), o problema deste 

tipo de assistência técnica é que, geralmente, as recomendações técnicas vêm embutidas à 

utilização de algum produto, causando maior dependência dos agricultores aos recursos 

externos.  

O principal gargalo parece estar associado ao fato de que, ao se “acostumarem” com a 

ausência do Estado e a um modelo de assistência técnica prestada por empresas revendedoras 

de produtos agropecuários, os agricultores familiares deixam de exigir uma extensão rural 

pública consistente e dentro dos moldes estabelecidos pela Lei de ATER, a qual, acima de 

tudo, é um direito desse segmento social. Em outras palavras, recorrendo aos escritos de 

Diesel et al. (2006), os agricultores, ao não estarem organizados, mobilizados e conscientes 

sobre a discussão política que lhes beneficia, perdem a oportunidade de operar como força 

inovadora, capaz de proporcionar mudanças e abrem brecha para o já deficitário serviço 

público de extensão rural permanecer como está. 

Outra perspectiva levantada foi a do Coordenador Regional de Barra do Garças, a qual 

chama a tenção para outro desafio a ser superado pela Empaer em busca do alinhamento à Lei 

de ATER. 

 

Eu sempre falo aos colegas que eles têm que estar envolvidos com a base que é o 

município. O seguimento da sociedade tem que estar envolvido. Tem que estar com 

o sindicato, com a prefeitura. Nós, como funcionários públicos, temos que estar 

associados com todas as funções fora da política partidária. Então ele tem que estar 

comprometido com isso aí para fazer o plano de ação do município. Tem colega que 

avança mais, é mais extrovertido, tem um dinamismo melhor, cabeça mais aberta. 

Agora tem outros que se fecham e acham que são os poderosos. Agora a maioria tem 

sido até receptivo (Entrevistado 06). 

 

O primeiro aspecto a ser discutido é o envolvimento com as organizações sociais e 

públicas locais. Essa orientação se aproxima da quinta força descrita por Diesel et al. (2006), 
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na qual os referenciais adotados nos planos de desenvolvimento local e territorial podem 

reforçar a atuação numa perspectiva mais crítica. Neste sentido, destaca-se o trabalho de 

Lima, Toledo e Oliveira (2017), que buscou refletir sobre a operacionalização dos princípios 

propostos pela Lei de ATER em um escritório local do Instituto Capixaba de Pesquisa, 

Assistência Técnica e Extensão Rural (INCAPER).  

Dentre os resultados, os autores confirmaram que o estabelecimento de um convênio 

com a prefeitura municipal, juntamente com o suporte do estado do Espírito Santo, foram 

fundamentais para o cumprimento dos princípios estabelecidos na Lei, ao fornecer boa parte 

dos recursos e contribuir para a continuidade dos serviços prestados. Observa-se, portanto, 

que a busca por parcerias e o comprometimento com as instâncias municipais podem servir 

como auxílio ao alinhamento da Lei de ATER. Todavia, deve-se alertar para os riscos de uso 

eleitoral ou partidário desta parceria. Para amenizar ou evitar esse risco, a parceria deve 

envolver a participação dos agricultores e o estímulo à reflexão crítica dos mesmos sobre o 

processo: entenderem que as conquistas não são um favor, mas direitos.  

Outro ponto que merece destaque são as resistências por parte dos técnicos em 

atuarem dentro dos pressupostos estabelecidos na política de ATER. Outros coordenadores 

também afirmaram encontrar alguns técnicos mais distantes desse modo de atuação. Este 

desafio refere-se às convicções pessoais do extensionista, citadas por Diesel et al. (2006) 

como a terceira força a auxiliar ou não um posicionamento mais crítico. No caso aqui 

apresentado, o perfil dos técnicos descritos pelos coordenadores parece constituir em força 

conservadora, especialmente quando se leva em consideração as bases conceituais de sua 

formação e as experiências anteriores, conforme a discussão apresentada na primeira seção 

deste trabalho. 

A questão que remete à limitação da formação técnica/acadêmica dos profissionais 

que executam as atividades de ATER tem suas origens anteriores às discussões da PNATER. 

Os cursos de nível médio e superior responsáveis pela formação de profissionais que atuarão 

nessa área dão, historicamente, pouco enfoque às disciplinas das ciências humanas que devem 

fornecer aos futuros profissionais, ao menos no campo teórico, as ferramentas necessárias 

para lidar com aspectos relacionados à diversidade étnica, cultural, de gênero, entre tantas 

outras existentes no meio rural brasileiro, especialmente quando se trata da agricultura 

familiar. Se levarmos em consideração a atual reforma do ensino médio brasileiro, 

apresentada em 2017 pelo governo federal, que tornou as disciplinas da área das humanas 

como opcionais, o quadro que já era deficitário pode ser agravado (CASTRO; PEREIRA, 

2017).  
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Cabe destacar que apesar de já ter passado oito anos da criação da Lei de ATER (e 15 

anos se considerar a PNATER), as mudanças curriculares nos principais cursos de ciências 

agrárias do Brasil ainda são muito tímidas conforme afirmam Castro e Pereira (2017). 

Segundo Bertoldo et al. (2009) já mencionavam que as instituições de ensino não estavam 

criando espaço suficiente para a formação de profissionais que se enquadrassem nos aspectos 

da PNATER. Este fato pode ser comprovado com base no trabalho de Oliveira (2012), no 

qual se constatou que os currículos e programas de ensino dos cursos de ciências agrárias não 

contemplavam muitos dos objetivos e premissas da PNATER. A autora reconheceu, ademais, 

que a Lei é mais pretenciosa do que a dinâmica de incentivo do governo federal, o que causa 

um descompasso entre a política e as instituições de ensino. Diante disso, propõe-se a criação 

de um espaço de debates e o estreitamento das relações entre os órgãos responsáveis pela 

formulação das políticas públicas e as instituições de ensino, de modo que os objetivos e 

direcionamentos da Lei de ATER estejam mais acessíveis e sejam amplamente discutidos. 

De acordo com Bertoldo et al. (2009) o que se verifica é uma porção representativa 

das instituições, sejam de ensino, pesquisa ou extensão, que ainda não haviam adotado em 

plenitude as diretrizes da política de ATER, criada em 2003. Tal fato não surpreende, pois, na 

visão dos autores, a PNATER constituiu-se em uma intenção do governo federal e pode não 

ter sido necessariamente bem aceita pelas instituições de ATER, tendo em vista a existência 

de uma cultura institucional resistente às novas concepções propostas. Trata-se, em outros 

termos, de um processo conflituoso em que velhas e novas abordagens buscam a supremacia. 

No que concerne à opinião dos extensionistas dos escritórios locais sobre o 

alinhamento de suas ações aos principais pressupostos da PNATER, obteve-se 95% dos 

pesquisados consideram atender parcialmente e de 5% que reconheceram que suas ações não 

atendem as “novas” bases da Lei. Por outro lado, o resultado mais marcante (e surpreendente) 

foi que nenhum dos inquiridos alegou atender totalmente os pilares presentes na política de 

ATER. 

Não parece ser novidade o quadro de dificuldades enfrentadas pelos agentes de ATER 

para atuarem dentro dos “novos” princípios extensionistas, pois há um número significativo 

de estudos que comprovam tal aspecto (BARROS, 2016; LANDINI, 2015; LIMA; TOLEDO; 

OLIVEIRA, 2017; PAIVA, 2012; ZUIN; ZUIN; MANRIQUE, 2011). No entanto, o fato de 

nenhum dos técnicos locais que participou dessa pesquisa ter afirmado que suas ações 

atendem totalmente aos princípios da PNATER é algo que nos dá uma pequena mostra da 

dimensão do caminho a ser percorrido. É patente que as hipóteses levantadas antes da análise 

desses resultados já apontavam para um horizonte de desafios a serem superados, mas 
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acreditava-se que ao menos os profissionais com formação na área das Ciências Humanas 

(embora tenham participado pouco desta pesquisa) e aqueles de Ciências Agrárias com 

formação mais crítica estivessem desenvolvendo um trabalho em plenitude no que se refere 

aos aspectos legais da ATER. Todavia, leva-se em consideração que as condições necessárias 

para um trabalho em plenitude não foram dadas, tanto do lado da Empaer e dos técnicos, 

quanto dos agricultores. 

Para tentar buscar uma explicação para o argumento acima, deve-se observar o 

panorama dos resultados apresentados até aqui. Nota-se que os dados levantados junto a 

Empaer, em sua grande maioria, apontam para uma complexa rede de desafios no que tange 

ao acompanhamento dos pressupostos da PNATER, com determinadas situações em que se 

percebem aderências e em outras divergências. O que se verifica, acima de tudo, é que exigir 

atualmente uma atuação totalmente alinhada à Lei de ATER é um tanto utópico. Esta 

afirmação se sustenta em função dos exíguos recursos destinados a ATER em todas as 

instâncias governamentais; a baixa aderência e vontade dos órgãos oficiais de ATER em 

transformar seus objetivos e metas; a falta de preparo dos técnicos locais em atuar de acordo 

com as novas regras devido aos déficits de formação acadêmica e de capacitação inicial e 

continuada; a falta de uma infraestrutura adequada à realização do trabalho extensionista e as 

dificuldades de muitos agricultores em se adequarem a um modelo de produção de base mais 

sustentável. 

Por outro lado, deve-se exaltar o significativo número de técnicos locais que disseram 

atender parcialmente aos pressupostos da Lei de ATER. Isso denota que o processo de 

mudança já está em andamento e que a PNATER, apesar de ainda não ter sido capaz de 

alterações mais profundas no meio institucional e no modo de ação dos extensionistas, já 

representa algo além de uma simples carta de boas intenções conforme afirmaram Rambo et 

al. (2015). 

Paiva (2012) chegou a conclusões semelhantes às observadas aqui, ao confirmar que a 

PNATER se faz presente no cotidiano do escritório local da Emater-MG (Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais), em Muriaé, porém de 

forma pouco significativa. Concluiu, também, que a referida política não está próxima de ser 

efetivada no escritório local pesquisado, mas que as mudanças estão acontecendo e os 

extensionistas não se negam em adequar-se às mesmas. Por fim, demonstrou que o caminho 

apontado pelos extensionistas locais para superar os desafios da PNATER não depende 

apenas deles e sim a todos aqueles que estão diretamente envolvidos no processo, de maneira 
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que as estratégicas de desenvolvimento rural sustentável sejam elaboradas, trabalhadas e 

alcançadas em rede. 

Buscou-se captar também a percepção dos pesquisados sobre quais seriam os fatores 

facilitadores e impeditivos para uma prática extensionista mais alinhada aos princípios e 

objetivos da Lei de ATER. Quanto ao aspecto facilitador, o Diretor de ATER destacou a 

vontade de certos agricultores que, por sua postura ideológica ou alguma experiência anterior, 

demonstram disposição em trabalhar com uma agricultura de base mais ecológica. Para isso, 

os técnicos devem estar preparados para identificar esse público mais propício, mais engajado 

e, em conjunto com as políticas públicas que fomentam este tipo de ação, desenvolverem 

métodos de trabalho que sejam capazes de construir exemplos e referências consolidadas que 

funcionarão, por seu turno, como forças motrizes a uma agricultura mais sustentável. Nas 

palavras do Diretor de ATER: “não se trata de criar a roda, mas fazê-la se movimentar”. 

A visão levantada pelo Diretor de ATER ao mesmo tempo em que enfoca a atenção 

àquelas famílias com maior disposição em trabalhar de maneira mais ecológica, ressalta a 

necessidade dos extensionistas em estarem preparados para atuar nessa perspectiva. Em 

primeiro lugar, deve-se salientar que apesar do aumento de ações públicas que buscam apoiar 

as mudanças preconizadas na Lei de ATER, ainda estão muito aquém do que seria necessário 

para viabilizar essa “nova” extensão rural. O sistema que deveria criar as condições 

necessárias para uma melhor adequação das instituições públicas de extensão rural, fomentar 

a formação e capacitação dos técnicos e propor políticas de amparo e incentivos aos 

agricultores familiares não vem desempenhando seu papel a contento. E, ao somarmos esta 

questão com as dificuldades rotineiras de se instaurar uma política com ares inovadores e que 

rompe com o padrão difusionista historicamente arraigado nas instituições e nas pessoas, tem-

se um panorama muito delicado quanto ao futuro e a real efetivação das diretrizes da Lei de 

ATER. 

Ao propor o rompimento com as práticas difusionistas, reducionistas, entrópicas e 

hierárquicas, balizadas por propostas desenvolvimentistas e orientadas para um viés 

econômico, Lusa (2013) afirma que a PNATER tem se deparado com alguns entraves que 

dificultam sua efetivação. Esses obstáculos estão associados com as mudanças necessárias em 

toda a estrutura convencional, metodologias e perfis das instituições de ATER e dos próprios 

extensionistas. Para além dessas mudanças, a efetivação da Lei de ATER só se dará, enfatiza 

o autor, a partir de acréscimos no aprendizado de agricultores e profissionais da extensão 

rural. 
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Por outro lado, as entrevistas com os coordenadores regionais possibilitaram a 

identificação de aspectos favoráveis para uma prática extensionista mais alinhada aos 

princípios e objetivos da PNATER. O primeiro aspecto mencionado é a existência de um 

mercado consumidor que se preocupa com a saúde e a qualidade dos alimentos. Realmente, 

tem-se observado tendências de evolução no padrão de consumo alimentar. Os efeitos 

adversos do atual modelo de desenvolvimento sobre a segurança alimentar e nutricional da 

população estão cada vez mais presentes, a partir dos danos provocados à saúde e à qualidade 

de vida. Observa-se, ainda, que uma parcela crescente da população busca uma dieta saudável 

e alimentos provenientes de sistemas de produção mais sustentáveis (MOOZ; SILVA, 2014). 

Estes fatos apontam para a emergência de possibilidades mercadológicas que podem ser 

notadas nas prateleiras dos supermercados, onde os produtos orgânicos ganham cada vez mais 

destaque (MELLO, 2005). 

Outro fator facilitador identificado para a implantação da Lei de ATER foi a maior 

conscientização dos produtores rurais sobre a necessidade de conservação do meio ambiente, 

causada, na maioria dos casos, por pressões da legislação ambiental e do próprio mercado 

consumidor. Segundo o Coordenador Regional de Alta Floresta, os produtores locais cada vez 

mais buscam proteger suas nascentes e recompor as áreas de preservação permanente e de 

reserva legal existentes em suas propriedades, em virtude das dificuldades vivenciadas pelos 

mesmos em relação ao acesso à água, especialmente no período mais seco do ano. Além 

disso, até por situarem-se no bioma amazônico, o Coordenador afirmou que a utilização de 

agrotóxicos por parte dos produtores rurais da sua região tem diminuído consideravelmente 

nos últimos anos. 

Sabe-se que toda e qualquer intervenção humana no meio ambiente gera algum tipo de 

impacto. Neste sentido, a agricultura, pela sua dimensão e uso dos recursos naturais, tem uma 

responsabilidade significativa. Acontece que, o modelo dominante que é praticado 

atualmente, baseia-se no uso intensivo de adubos químicos, agrotóxicos e mecanização, o que 

tem trazido sérios problemas ambientais, como contaminação das águas e dos solos 

(LUNARDON, 2008). 

Como o homem precisa produzir alimentos para garantir a sua sobrevivência e a das 

gerações futuras, a busca por um sistema produtivo de cunho sustentável ganhou força como 

alternativa ao modelo dominante. Além disso, uma proposta pautada em um modelo de 

desenvolvimento sustentável é incongruente com o atual nível de desgaste dos recursos 

naturais provocado pela agricultura química (LUNARDON, 2008; MAZZOLENI; 

NOGUEIRA, 2006). 
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Todos estes fatores têm estimulado uma demanda cada vez maior por alimentos 

saudáveis e a conscientização dos produtores em diminuir a utilização de agrotóxicos nas 

lavouras, em função dos riscos à saúde e ao meio ambiente (MORAES; OLIVEIRA, 2017). 

Diante disso, o interesse por alimentos orgânicos progride em consonância com os 

movimentos em prol do desenvolvimento sustentável e com o conhecimento e divulgação dos 

riscos que os agrotóxicos representam para a saúde humana (CARNEIRO, 2015; MELLO, 

2005; PIGNATI; MACHADO, 2011). 

Outro fator facilitador externado pelos coordenadores foi a nomeação dos profissionais 

que passaram no último concurso público realizado pelo governo estadual. O Coordenador 

Regional de Barra do Bugres foi um dos que mais enfatizou esta questão e demonstrou que a 

entrada dos novos técnicos, os quais trouxeram consigo novas mentalidades, foi muito 

importante para oxigenar o quadro de funcionários (tendo em vista que grande parte possui 

idade avançada e quando já não está aposentada, se encontra em vias de fazê-lo) e as 

perspectivas de atuação da Empaer (com a incorporação de um pessoal com uma formação 

acadêmica mais contemporânea e que pode trazer inovações para a Empresa). 

 Como último aspecto favorável, obteve-se a força de vontade dos extensionistas em 

querer atuar dentro dos pilares estabelecidos pela Lei de ATER. Para vários coordenadores, a 

partir do momento em que o técnico demonstra estar aberto e engajado para exercer uma ação 

extensionista dentro do que rege a Lei, este irá buscar alternativas (por meio da constituição 

de parcerias com a prefeitura municipal, por exemplo) para caminhar conforme as diretrizes 

preconizadas, mesmo que as condições de infraestrutura e de apoio governamental não sejam 

as mais adequadas para o trabalho dentro daquele enfoque. 

Estes dois últimos fatores são fundamentais para tentarmos compreender o que pode, 

de fato, contribuir para uma prática extensionista conforme os pressupostos da Lei de ATER. 

A entrada dos novos profissionais constitui, sem dúvida, num dos principais aspectos que 

pode contribuir para alcançar aqueles objetivos. É óbvio que as defasagens do ensino 

acadêmico ainda são um obstáculo expressivo (OLIVEIRA, 2012), porém espera-se que estes 

novos profissionais, formados num período em que a PNATER foi construída e debatida 

amplamente, tragam consigo algumas das temáticas hoje demandadas para o meio rural, como 

as questões de gênero, etnia, juventude rural, atividades não agrícolas, produção agropecuária 

sustentável, dentre outras. Desse modo, ao ter realizado o estudo da Política Nacional de 

ATER em algum momento de sua trajetória acadêmica, o profissional já teve algum contato 

com essas temáticas, pois as mesmas estão contidas nos princípios e diretrizes da Lei. A partir 

disso, a questão que merece ser ressaltada é a capacidade posterior desse profissional em 
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compreender as interligações existentes entre essas temáticas e a sua relevância no contexto 

do desenvolvimento rural sustentável. Neste aspecto que se sobressai a dedicação do 

extensionista. 

Quando o profissional afirma que tem o conhecimento básico para atuar dentro do 

escopo da Lei, os fatores impeditivos para fazê-lo podem estar relacionados a ele mesmo, 

embora se reconheça que determinadas condições para executar o serviço podem ser 

impeditivas ou muito restritivas. Neste sentido, Landini (2015) afirma que as mudanças 

institucionais não necessariamente modificam os modos que os técnicos de ATER 

desempenham seu trabalho, pois há a persistência de um olhar difusionista (e a pouca força de 

vontade) que tende a se relacionar diretamente com a experiência de que os produtores rurais 

é que resistem às novas abordagens de ATER. Para o autor, esse posicionamento se deve a 

limitada autocrítica dos agentes de extensão rural que, em não raras vezes, identificam nos 

outros a causa dos problemas que surgem no cotidiano de suas atividades, sem promoverem 

uma reflexão crítica sobre o papel que eles próprios jogam na manutenção destes problemas, 

ao não estarem dispostos a mudar e manterem-se utilizando o enfoque difusionista. 

Contudo, Almeida, Oliveira e Xavier (2010) afirmam que há limites na “vontade de 

mudar”, mesmo quando se tem como objetivo o rompimento com os moldes tradicionais que 

caracterizam a extensão rural tradicional. Assim, apesar de não ser uma prática 

institucionalizada, esta vontade se reveste de um fazer instituído e que sofre influência das 

relações sociais carregadas de crenças, conceitos e experiências. 

Dito de outra forma, o que se nota é a permanência de regras e forças institucionais e 

de poder presentes em grande parte das agências públicas de ATER e que não aparentam estar 

sendo alteradas. As instituições governamentais estaduais de extensão rural, salvo em 

iniciativas isoladas, não aderiram de forma massiva aos princípios da nova ATER, pois 

embora se observe a adesão ao nível do discurso, na prática ainda não se materializou a 

mudança (BALEM et al., 2009; BARROS, 2016). Neste contexto, Silva (2011) afirma que a 

Empaer, além de aumentar sua estrutura e capacidade de atendimento, deve buscar 

reestruturar seu pensar e sua forma de operacionalizar os seus serviços de ATER, de modo a 

conduzir seus técnicos para uma nova forma de praticar a extensão rural, onde os programas 

de capacitação tendem a constituir um elemento chave a este processo. 

Os extensionistas locais também foram arguidos sobre os fatores facilitadores que tem 

contribuído para uma prática extensionista mais alinhada aos princípios e objetivos da 

PNATER. Neste âmbito, os resultados apontaram que a disposição dos agricultores foi o fator 

mais frequente dentre as respostas obtidas (Tabela 5). Na perspectiva dos técnicos, apenas a 
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existência de um público alvo não significa que a adoção da PNATER se dará sem maiores 

conflitos. Na realidade deve haver, acima de tudo, a conscientização dos produtores em 

relação à alimentação, saúde e bem-estar, o interesse em querer se adequar a um novo modelo 

de produção e a disponibilidade de participarem de propostas e ações extensionistas mais 

participativas. 

 

Tabela 5: Fatores que contribuem para uma prática extensionista mais alinhada aos princípios 

e objetivos da PNATER, na visão dos técnicos locais pesquisados da Empaer – 

MT. 

Fatores Frequência* 

Disposição dos agricultores 33% 

Atividades de formação e capacitação 24% 

Experiência e relacionamento com os agricultores 24% 

Existência de políticas públicas incentivadoras 21% 

Ambiente estrutural propício 21% 

Crédito rural 15% 

Estabelecimento de parcerias 9% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Nota : *Dados com repetição, pois os técnicos eram livres para citar mais de um fator. 

 

Neste contexto, os técnicos foram além e afirmaram que, apesar da vantagem de se 

trabalhar com produtores já experimentados e com resultados positivos, o foco também está 

voltado para aqueles que vêm de experiências negativas e, em muitos casos, encontram-se 

desacreditados em seguir um trabalho dentro de moldes apresentados pela PNATER. 

Para analisar-se a questão da disposição dos agricultores será buscado auxílio no 

conceito de poder estabelecido por Montero (2006). Segundo a autora, o poder é algo que 

atravessa todas as relações humanas e está sempre presente nelas, às vezes de uma forma mais 

sutil, em outras de um modo mais explícito. Dessa forma, quando se trata de processos 

comunitários, devem-se considerar tanto os aspectos positivos quanto os negativos do poder. 

No entanto, o poder não é um problema apenas quando é exercido abusivamente a partir de 

um ambiente dominante e opressor, mas também quando se ignora sua posse pelos integrantes 

de uma determinada comunidade. 

Ainda de acordo com Monteiro (2006), observa-se que o profissional que trabalha em 

contato direto com comunidades deve catalisar a organização e as ações necessárias para que 
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estas usem seus recursos, reconheçam e apliquem seu poder, ou busquem outros recursos e 

promovam novas capacidades, de modo a gerar, sempre a partir delas mesmas, este processo. 

O que se deve ter em mente é que o controle das ações e o poder devem estar centrados nas 

comunidades, pois há casos em que uma pessoa pode se definir a si mesma como incapaz, 

quando é provável que esta suposta incapacidade seja resultado de uma situação histórica de 

naturalização de papeis de dominantes e dominados. Diversas situações sociais demonstram 

que mesmo as camadas populares detêm poder, o que pode significar, na verdade, que o 

exercício do poder pode se encontrar polarizado em alguns momentos e não o poder em si. 

A ideia apresentada pela referida autora serve para entendermos que a “pouca” 

disposição emanada pelos agricultores pode ser resultado de um processo histórico em que 

estiveram afastados do amparo do poder público ou, quando tiveram acesso, este se deu de 

forma insuficiente e incapaz de promover uma melhora efetiva na qualidade de vida de suas 

famílias, sendo que qualquer ação futura poderá ser vista como mais uma dessas promessas. 

Dessa forma, para que a vontade dos agricultores se torne realmente um fator facilitador é 

necessário discutir qual o modelo de extensão rural que se quer propor. Se a extensão rural for 

pensada como intervenção ou invasão cultural, como definiu Freire (1983), é provável que os 

conflitos de poder venham a impedir a concretização de seus objetivos, tendo em vista que a 

ação extensionista carrega certa parcela de poder, além dos outros poderes presentes nessa 

realidade e que sutilmente também oprimem. Entretanto, se a extensão for vista como 

participação permitirá, na maioria dos casos, que as relações de poder encontrem espaço para 

se manifestar. Dessa maneira, o agente de ATER poderá ter a oportunidade de trabalhar com o 

poder no sentido de favorecer para que o seu exercício não fique polarizado, criando um 

ambiente mais favorável à dialogicidade e aos princípios da PNATER (FAVERO; 

SARRIERA, 2009). 

Além disso, observou-se o caso de um extensionista que mencionou a dificuldade de 

encontrar agricultores familiares tradicionais com identidade em comum seu escritório local, 

localizado em Sinop. Para o extensionista, “são poucas as comunidades com identidade 

comum, isto é, tem objetivos distintos, o que dificulta metodologias participativas; desta 

forma, está se tentando organizar atividades nas cadeias produtivas, como da pecuária leiteira 

e olericultura (esta com maior dificuldade de reunir agricultores)” (Questionário 62). 

Primeiramente, não é novidade o fato da agricultura familiar ser uma categoria social 

com ampla heterogeneidade de recursos, tanto físicos como econômicos e sociais e, assim 

sendo, reúne uma população e atividades econômicas diversas (SILVA, 2013). Dito isso, ao 

analisarmos especificamente a dificuldade levantada pelo referido técnico, pode-se citar, por 
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exemplo, o trabalho de Landini (2015), o qual também verificou que o principal problema 

enfrentado pelos extensionistas brasileiros no trabalho de ATER refere-se ao individualismo e 

à dificuldade dos produtores para trabalharem em grupo. Diante disso, o autor coloca como 

possíveis saídas a formação específica dos extensionistas na área para que possam atuar como 

facilitadores de processos mais participativos, o apoio de profissionais que atuem de modo 

mais particular nessa área e a busca por avanços no sentido de uma ATER de fato 

interdisciplinar, pois a contribuição de outros profissionais auxiliaria o trabalho extensionista. 

Ainda sobre a opinião dos técnicos locais (Tabela 5), observou-se que as atividades de 

formação e capacitação, juntamente com a experiência e o relacionamento com os 

agricultores, estiveram empatadas (ambas com 24% de frequência), como outros fatores que 

tem contribuído para uma prática extensionista mais alinhada aos pilares da PNATER. As 

atividades de capacitação surgirem como facilitadores era esperado, tendo em vista à presença 

de profissionais com maior conhecimento das temáticas da Lei de ATER e, portanto, mais 

preparados para interagir com as comunidades rurais, o que funcionaria com força motriz 

capaz de unir outros aspectos facilitadores ao seu redor e construir um futuro promissor a 

extensão rural. 

Sobre a experiência dos técnicos e o bom relacionamento com os agricultores, Favero 

e Sarriera (2009) as colocam como uma condição fundamental dentro de uma perspectiva 

mais ampla da tarefa da extensão rural. Para os autores, o perfil extensionista exige, 

atualmente, sensibilidade e compromisso social para que o profissional seja capaz de 

reconhecer a realidade social, a qual vai além da realidade agrícola. Para ser capaz de cumprir 

essa tarefa, o extensionista não deve se restringir a uma ação que se encarrega somente de 

soluções destinadas a resolver problemas específicos, mas ir além e “conhecer o seu campo de 

atuação, as relações que nele se estabelecem, os interesses presentes e as realidades de 

mudança social” (FAVERO; SARRIERA, 2009, p.9). 

Para finalizar a análise da Tabela 5, sobre os aspectos que contribuem para a 

implantação da PNATER, ressalta-se os outros dois fatores citados pelos agentes locais de 

ATER, que foi o papel das políticas públicas incentivadoras e o ambiente estrutural propício 

(ambos com 21%). Como políticas públicas que incentivam a adoção dos pressupostos da 

PNATER, os extensionistas citaram as Chamadas Públicas e as políticas locais, como o 

exemplo do Projeto de Turismo Rural Barão Sustentável que foi idealizado pela Empaer no 

município de Barão de Melgaço, em parceria com o Comitê Gestor Municipal de Turismo de 

Barão, Associação Mato-Grossense dos Municípios, MDA, Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento do Turismo (SEDTUR), Sindicato Rural, Prefeitura, Banco do Brasil, 
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Câmara Municipal e Colônia de Pescadores. Segundo o extensionista local, este tipo de 

política contribui para a valorização das potencialidades naturais e da gastronomia local e 

regional, a partir da produção de alimentos de qualidade para os visitantes e população local, 

com o foco no aproveitamento dos frutos nativos preparados na forma de polpas, doces, 

licores e suplementos alimentares com a farinha do babaçu. 

Por outro lado, o ambiente estrutural propício refere-se à existência de estradas em 

boas condições para facilitar a comercialização dos produtos, energia elétrica, água e acesso à 

internet. O estado de conservação do solo e as características ambientais também foram 

citados como um ambiente facilitador e pode ser observado de duas formas: se os aspectos 

relacionados ao solo e ao meio ambiente estiverem em bom estado de conservação, a 

adequação a uma agricultura ecológica será facilitada; porém a existência de um solo com 

qualidades físicas, químicas e biológicas baixas e de um significativo passivo ambiental 

também pode funcionar como um condicionante de mudança do processo produtivo, seja por 

vontade própria, seja por conta da legislação ambiental. 

Além dos fatores facilitadores, houve o questionamento sobre os fatores impeditivos a 

uma prática extensionista mais alinhada aos princípios e objetivos da Lei de ATER. A 

resposta do Diretor de ATER sobre esta questão envolveu as dificuldades de ordem financeira 

e de pessoal (recursos humanos) para atender as demandas presentes na Lei. Os entraves de 

cunho financeiro, segundo o entrevistado, referem-se aos incipientes e instáveis recursos 

encaminhados pelo governo federal aos estados. 

Mattei (2014), contudo, apresenta-nos uma visão um pouco diferente, pois avaliou que 

a mudança de percepção advinda da PNATER, se materializou com o aumento de 

investimentos para a estruturação das agências estaduais de ATER (contratação de novos 

servidores, investimentos em infraestrutura e capacitação dos extensionistas), as quais 

passaram a ter maior responsabilidade em relação ao suporte técnico que deverá ser destinado 

oficialmente ao setor da agricultura familiar. 

O quadro apontado por Mattei (2014) deve ser analisado de forma cuidadosa. Houve, 

realmente, um aumento nos investimentos direcionados à reestruturação das instituições 

estaduais de ATER, porém estes ainda estão muito aquém das reais demandas deste setor. Os 

dados apresentados por Peixoto (2014) deixam isso claro: houve um crescimento dos valores 

despendidos pelo governo federal com os serviços de extensão rural, de um montante de R$ 

47 milhões, na safra 2004/2005, para R$ 626 milhões, na safra 2009/2010. Em contrapartida, 

os estados teriam gasto, na safra 2009/2010, aproximadamente R$ 1,7 bilhão. O total de R$ 

2,326 bilhões investidos na Ater pública na safra de 2009/2010, ao serem divididos pelos 
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4.596 municípios supostamente atendidos neste mesmo período, resultam em um montante de 

gasto de R$506 mil por ano em cada município. Ao considerar que este não é o valor gasto 

efetivamente com a prestação do serviço (tendo em vista os dispêndios administrativos e com 

a sustentação da infraestrutura), o autor finaliza sua análise descrevendo que esse valor não 

seria suficiente para atender a todos os agricultores familiares nos municípios atendidos. É 

importante ressaltar também que esses investimentos ocorreram, em sua maioria, de forma 

desigual entre os estados da federação, sendo que muitas entidades de ATER ainda operam 

em situação de grave sucateamento. 

Como se observa, as dificuldades são muitas e o anseio dos agricultores familiares em 

contar com um serviço de ATER em quantidade e qualidade suficientes é ainda maior. 

A outra dificuldade mencionada pelo Diretor de ATER está relacionada com a 

quantidade e qualidade dos técnicos que lidam diretamente com os agricultores familiares. Em 

relação à quantidade há insuficiência de extensionistas para atender toda a demanda, 

chegando ao caso de um único técnico ser responsável pelo atendimento de mais de 500 

famílias. Quanto à qualidade diz respeito ao técnico ser capaz de lidar com o público previsto 

na PNATER, pois a sua formação acadêmica é tão focada no viés produtivista que lhe falta 

tato para trabalhar de forma participativa e identificar os reais interesses e necessidades das 

pessoas. Para contornar as dificuldades de cunho quantitativo, o Diretor afirmou que já foi 

requerido ao governo do Estado que convoque o restante dos aprovados no último concurso 

da Empaer (algo que foi atendido posteriormente, conforme já demonstrado aqui). Já aos 

aspectos de cunho qualitativos, o Diretor informou que os investimentos estavam voltados aos 

cursos de aperfeiçoamento e formação continuada dentro dos princípios da PNATER, a partir 

do aprofundamento das questões relacionadas às metodologias participativas e à sensibilidade 

aos aspectos sociais e culturais (perspectiva holística). 

As dificuldades apresentadas pelos coordenadores regionais estão relacionadas, em 

grande medida, com aquelas descritas pelo Diretor de ATER. A resposta concedida pelo 

Coordenador Regional de Barra do Garças demonstra essa semelhança: 

 

Olha, eu digo assim: são várias situações aí. Primeiro, uma das situações que eu falo 

é que, nós não vivemos na ditadura, mas a parte estrutural da empresa tem que 

mudar para ser mais rígida, rigidez com relação ao funcionário. Eu acho muito solto. 

A outra relação que tem é dar condição para essa pessoa trabalhar também. E a outra 

parte é treinar, qualificar essas pessoas. Depois de qualificado, vem o resultado do 

trabalho, porque eles querem o resultado (Entrevistado, 06). 

 

Ao observar esta explanação, nota-se que a presença de uma equipe estruturada em 

nível local é uma das principais carências para um alinhamento dentro da abordagem de 
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ATER proposta. Estruturada em termos de condições materiais (de veículos, prédio e 

computadores), recursos humanos (quantidade e diversidade satisfatórias de profissionais) e 

ações de formação continuada.  O aspecto referente a uma maior cobrança e rigidez para com 

o funcionário deve ser vista como algo delicado, pois para haver um maior rigor quanto à ação 

executada, a própria Empresa deveria buscar uma gestão compatível com os desafios 

impostos pela nova ATER. E parece estar nítida a dificuldade que as entidades públicas de 

ATER têm para atuar dentro deste enfoque (BARROS, 2016; LIMA; TOLEDO; OLIVEIRA, 

2017; MUSSOI, 2011). 

Silva (2011), ao analisar a atuação da Empaer no Assentamento Antonio Conselheiro 

em Tangará da Serra-MT, quanto à aplicação da PNATER, observou características que 

reforçam as dificuldades aqui levantadas. O autor concluiu que a Empresa tem investido para 

reduzir a deficiência de técnicos e de estrutura física, porém, além da equipe ter sido 

considerada pequena face à quantidade de público a ser atendido, há a necessidade de uma 

programação de capacitação junto aos atuais agentes com base nas deficiências observadas 

quanto à abordagem da PNATER (ausência de metodologias participativas e pouca 

valorização do conhecimento e saber local). Adicionalmente, recomendou que a entidade 

desse uma atenção especial aos futuros técnicos contratados, no sentido de encontrar os 

instrumentos adequados para que estes profissionais estejam mais próximos do perfil exigido 

pela PNATER. 

Os trabalhos realizados por Laforga e Vieira (2008) e Madeiros et al. (2010), ambos 

objetivando analisar a ação da Empaer no Assentamento Guapirama em Campo Novo do 

Parecis-MT, também corroboram os entraves destacados pelos coordenadores regionais. Os 

referidos autores vislumbraram deficiências em infraestrutura, equipamentos, pessoal e a falta 

de capacitação dos técnicos locais para atuar conforme a PNATER. 

Ademais, os coordenadores regionais ressaltaram a segurança na comercialização 

como um dos principais aspectos para se entender os limitantes da adoção da ATER. 

Conforme se observa no trecho abaixo, são abordadas as dificuldades que os agricultores 

podem ter durante o processo de comercialização: 

 

Eu acho que a partir do momento que o Estado, principalmente através das entidades 

responsáveis, estiver preparado para trabalhar a parte de segurança na venda do seu 

produto vai facilitar muito. Infelizmente, ainda não existe uma segurança na venda 

do produto dessas pessoas. Ah, é Agroecologia. Tem que ser assim, mas tem 

dificuldade. Mas espera aí: se eu colocar um defensivo nisso aqui eu vendo daqui a 

20 dias e ganho um dinheirinho a mais. Aí ele já prefere usar o defensivo aqui a 

segurar por mais 30 sem defensivo, porque ele, muitas vezes, vai ter dificuldade de 

vender. Então são esses detalhes que eu acho que tem que ter: segurança para que o 
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produtor adote e tenha uma segurança em termos de renda, dinheiro. Ter uma 

garantia de mercado. Não interessa se o vizinho dele vende a galinha e a alface com 

40 dias e os dele, por ser agroecológico, ele não aplica isso, não aplica aquilo, ele só 

vai vender com 60. Pois, se mesmo com 60, ele tenha o retorno financeiro. Ele vai 

esperar. Isso aí tem que ser muito bem discutido, muito bem organizado. Tem que 

estar amarrado. Infelizmente – isso eu falo porque eu participo das reuniões aqui – 

agora que está começando a ter algumas preocupações de entidades responsáveis 

nesse sentido. Não é que o produtor não quer, ele muitas vezes não vai porque não 

tem essa segurança (Entrevistado 08). 

 

Sabe-se que a produção de base ecológica demanda, por parte do agricultor, uma 

maior dedicação e paciência. Com isso, um reconhecimento por parte dos consumidores e 

uma remuneração mais significativa parecem ter sentido, tendo em vista os maiores esforços 

empreendidos pelos agricultores para garantir uma produção dentro dos padrões exigidos pela 

agricultura orgânica e/ou agroecológica. A observação do coordenador sobre a falta de 

segurança inibir os agricultores, mesmo aqueles que demonstram interesse, é razoável, pois 

modificar o modo de produção implica em riscos e, no caso da agricultura familiar, o que está 

em jogo não é apenas um investimento econômico, mas a garantia do suprimento das 

necessidades básicas familiares. Neste sentido, os mercados institucionais (como PAA e 

PNAE), que, inclusive, remuneram de maneira diferenciada os alimentos orgânicos, 

demonstram ser importantes canais de comercialização e de desenvolvimento (BECKER; 

ANJOS, 2010). 

De qualquer forma, são poucos e pontuais os canais que promovem essa segurança na 

comercialização dos produtos de base ecológica, o que exige dos produtores a procura pelos 

circuitos curtos de comercialização e, quando possível, sem a presença de intermediários entre 

o agricultor familiar e o consumidor. Santos et al. (2017) fazem alusão aos aspectos 

relacionados aos agricultores, os quais costumam desenvolver estratégias e inovações com o 

objetivo de viabilizar sistemas alimentares alternativos locais. Dentro deste contexto, a 

interação e a colaboração entre eles próprios são vistas pelos autores como qualidades 

essenciais para viabilizar a comercialização de produtos locais de base agroecológica, o que 

pode fortalecer os relacionamentos, comunicações e negociações e, ao mesmo tempo, 

proporcionar maior autonomia das famílias e uma nova dinâmica social e econômica local. 

Sobre este aspecto, aliás, a Lei de ATER estabelece como um dos seus objetivos o apoio ao 

associativismo e cooperativismo, com enfoque nas potencialidades endógenas das 

comunidades, como uma das maneiras de se alcançar o desenvolvimento rural sustentável. 

Ainda sobre os fatores que restringem a prática extensionista alinhada aos 

pressupostos da PNATER, tem-se a perspectiva do Agente, ou seja, os técnicos locais que 

estão em contato direto com os agricultores. Os três principais limitantes encontrados (Tabela 
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6) foram, em ordem de frequência, os recursos financeiros (44%), a resistência dos 

agricultores (32%) e as condições de trabalho (26%). Apesar de também ter aparecido como a 

penúltima característica favorável (Tabela 5), a questão dos recursos assume o protagonismo 

quando o assunto são os fatores limitantes. O que diferencia os dois aspectos é que, enquanto 

no primeiro caso a questão está voltada a existência de recursos financeiros, no segundo, o 

fator limitante se encontra justamente na sua falta ou insuficiência. 

 

Tabela 6: Fatores que tem limitado uma prática extensionista mais alinhada aos princípios e 

objetivos da PNATER, na visão dos técnicos locais pesquisados da Empaer-MT, 

2016. 

Fatores Frequência*  

Recursos financeiros 44%  

Resistência dos agricultores 32%  

Condições de trabalho 26%  

Dinâmica das políticas públicas 23%  

Atividades de capacitação 21%  

Características regionais 18%  

Falta de planejamento 18%  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Nota : *Dados com repetição, pois os técnicos eram livres para citar mais de um fator. 

 

O segundo aspecto mais citado (resistência dos agricultores
24

) pode estar relacionado à 

cultura do individualismo que ainda impera, segundo os técnicos locais, no seio da agricultura 

familiar mato-grossense, o que dificultaria a percepção da importância das parcerias, do 

associativismo e do cooperativismo para o seu desenvolvimento sustentável. Além disso, os 

agentes afirmaram que os modos de vida dos agricultores familiares possuem, em sua grande 

maioria, características peculiares que os diferenciam daqueles produtores classificados como 

agricultores patronais. Contudo, devido à convivência no estado de Mato Grosso ser muito 

próxima entre esses dois segmentos sociais e até mesmo ao fato de alguns agricultores 

familiares já terem trabalhado em grandes propriedades, não é incomum perceber a adoção de 

                                                 
24

 A questão da resistência dos agricultores familiares deve ser vista de duas formas. Se por um lado, os 

extensionistas rurais perceberam a presença de um “bloqueio” (ou não adesão) por parte dos agricultores para 

atuarem de forma mais participativa e adotarem os conceitos de uma agricultura de base ecológica (pressupostos 

presentes na Lei de ATER); por outro, foi essa mesma resistência que permitiu a este segmento social manter 

suas tradições e modelos produtivos, garantindo, desta forma, a reprodução social e a sustentabilidade de suas 

produções, bem como a permanência dessas famílias no campo, diante das proposições inadequadas dos pacotes 

tecnológicos da Revolução Verde. 
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um sistema de produção baseado no desenvolvimentismo e no imediatismo, mesmo naquelas 

propriedades de organização familiar. 

O trabalho realizado por Moraes (2014) em um assentamento do estado de Mato 

Grosso observou a presença de agricultores familiares que tiveram como experiência anterior 

o trabalho de assalariados rurais em grandes propriedades e, a partir do momento em que 

assumem a gestão do seu próprio lote, apresentam dificuldades em implantar e gerenciar 

novas técnicas ou processos produtivos, assim como tendem a utilizar um sistema de 

produção que não condiz com seu contexto econômico e estrutural. 

Sobre esse aspecto, Buainain, Romeiro e Guanziroli (2003) afirmam que, ao adotarem 

tecnologias não condizentes com seu contexto, os agricultores familiares criam uma estrutura 

econômica ineficiente, cujo rendimento é inferior ao previsto e que se agrava, em razão da 

disparidade entre o fluxo de capital de giro requerido para manter o processo de trabalho e os 

recursos disponíveis. Logo, ao se esgotarem os recursos externos que financiaram a 

tecnologia, muitas áreas e práticas serão simplesmente abandonadas por causa da 

impossibilidade de sustentar os gastos exigidos. 

Sobre a questão do individualismo, pesquisa realizada por Ferreira et al. (2009) 

apontou que a resistência às práticas associativistas está interligada a outro aspecto subjetivo 

da agricultura familiar: a desconfiança. Segundo os autores, a visão dos atores sociais 

vinculados à agricultura familiar é de que, em geral, os agricultores tendem a se comportarem 

de maneira mais individualista por desconfiarem dos benefícios que as práticas associativas 

podem proporcionar, do mesmo modo que interpretam o fracasso de outras tentativas como 

algo capaz de se perpetuar, de maneira que a maioria só se torna membro dessas organizações 

quando há a concretização de resultados. 

Como sugestão, Ferreira et al. (2009) recomendam a realização de ações que busquem 

conscientizar os agricultores sobre a importância das formas de mobilização, indicando, ao 

mesmo tempo, os caminhos que levem a um maior dinamismo, para que possam agir 

coletivamente no enfrentamento das suas limitações econômicas, sociais e políticas. Neste 

escopo, as instituições de ensino superior e as organizações públicas ou não de ATER podem 

assumir um papel de grande relevância. 

No que se refere ao terceiro fator limitante (condições de trabalho), observou-se, além 

da grande quantidade de atividades demandadas aos técnicos locais (o que limita o foco), o 

número insuficiente de profissionais e a falta de veículos em bom estado de conservação para 

a realização de visitas as comunidades rurais. De acordo com Castro e Pereira (2017), a 

questão da desestruturação dos escritórios locais e o reduzido quadro de funcionários 
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constitui-se em realidade comum à maioria das instituições de extensão rural públicas dos 

estados brasileiros. Após o desmantelamento da estrutura existente no início da década de 

1990, a Lei de ATER não foi capaz, no geral, de reverter o quadro de recursos insuficientes 

dessas empresas. Por conseguinte, a grave crise fiscal agravada à partir de 2013 intensificou a 

restrição orçamentária dessas instituições. 

Ainda no âmbito das condições de trabalho, ressalta-se a colocação de um 

extensionista local sobre alguns aspectos que limitam a incorporação das diretrizes da Lei de 

ATER: “autoritarismo por parte da direção da empresa; empresa sem internalização da 

Agroecologia; interferência político-partidária na direção da empresa; corporativismo dos 

antigos da empresa” (Questionário 34). Este depoimento traz duras críticas ao modus 

operandi da Empaer, considerando-o totalmente adverso à proposta da nova extensão rural; 

embora essa visão não possa ser considerada predominante entre os técnicos locais, 

possivelmente é mais frequente do que apareceu nas respostas do questionário, em função do 

receio de que as chefias pudessem ter acesso às respostas. Mussoi (2011) argumenta que são 

predominantes as instituições clássicas de ATER, nas quais se pressupõe um alto grau de 

hierarquia e autoritarismo. Se este tipo de estrutura organizativa serviu como alicerce ao 

modelo de desenvolvimento baseado na Revolução Verde, atualmente já deveria ter sido 

superada por procedimentos técnicos e de gestão em favor de uma nova e mais 

contemporânea perspectiva, baseada em procedimentos mais democráticos e participativos. 

Outros fatores que ganharam destaque como limitantes a uma prática extensionista 

mais alinhada aos princípios da PNATER foram a dinâmica das políticas públicas (com 23% 

de frequência das respostas), as atividades de capacitação (21%), as características regionais e 

a falta de planejamento (estas duas últimas com 18%) (Tabela 6). Quanto à dinâmica das 

políticas públicas, os agentes de ATER reclamaram da falta de políticas públicas adaptadas às 

peculiaridades locais e que contribuam com a abordagem de produtos e produção de base 

ecológica. Na perspectiva de Lusa (2013), a implementação da PNATER tem enfrentado 

alguns impasses que travam sua efetivação, uma vez que a mesma traz consigo uma proposta 

de mudança em toda a estrutura convencional que perpassa a política e vai desde as 

metodologias até o perfil dos próprios extensionistas rurais. Portanto, ao propor-se pensar na 

sustentabilidade do modo de vida, trabalho e produção do campo, a PNATER assinala para 

um novo perfil, seja para as políticas de desenvolvimento do Estado e de suas instituições, 

seja para os agentes inseridos na ATER. 

As atividades de capacitação surgirem como facilitadores era esperado, tendo em vista 

que Caporal (2005) e Caporal e Ramos (2006) colocam a superação das limitações na 
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formação extensionista como um dos principais fatores que ajudariam a romper a inércia 

extensionista e caminhar no rumo de uma nova extensão rural. No que tange às características 

regionais e a falta de planejamento, os motivos se relacionam, no primeiro caso, a existência 

de muitas empresas de revenda de sementes e outros insumos químicos que incentivam a 

exploração da monocultura e o uso desses produtos de forma indiscriminada, e no segundo a 

não realização de um planejamento que seja capaz de estabelecer um plano de atividades mais 

próximo às necessidades técnicas e sociais dos agricultores. 

 Outro questionamento realizado foi sobre o desenvolvimento (ou não), por parte da 

Empaer, de ações organizadas de formação inicial e continuada dos extensionistas em relação 

à utilização das diretrizes preconizadas na Lei de ATER. A começar pela visão do 

representante do governo estadual, o Secretário Adjunto informou que pelo fato da Seaf 

trabalhar apenas de forma estratégica, na elaboração, fomento (contrapartida) e articulação 

dos projetos e programas desenvolvidos pelo estado de Mato Grosso e voltados aos 

agricultores familiares, não há a realização de ações de formação continuada. Quando esse 

projeto ou programa está formatado, por meio, de um convênio ou termo de cooperação 

técnica, lá na ponta está a Empaer para fazer o trabalho de ATER. Desse modo, ao serem 

responsáveis pela parte finalística das ações, completou o Secretário, os extensionistas da 

Empaer estão constantemente recebendo uma atualização adequada. 

 A percepção da Empaer foi averiguada inicialmente com a opinião do Diretor 

Presidente. O Dirigente afirmou que, de acordo com as possibilidades financeiras da Empresa, 

sempre está ocorrendo ações de capacitação dos profissionais de campo. Reconheceu, 

contudo, que a Empaer ainda tem muito a evoluir neste sentido, pois é uma questão que não 

teve a atenção adequada dos governos anteriores. Por fim, o Diretor descreveu que as ações de 

capacitação inicial desenvolvidas com os novos técnicos, embora não tenham decorrido 

dentro de um período de tempo descrito como ideal (foram apenas 15 dias), foram executadas 

da melhor maneira possível e garantiu que a troca de informações posterior com os técnicos 

mais experientes será capaz de subsidiar qualquer questão que tenha ficado incompleta. 

 Em busca de entender melhor como foi esse processo de capacitação inicial dos novos 

técnicos, recorre-se ao relato de um dos coordenadores regionais. O coordenador descreveu 

que a capacitação inicial durou 15 dias e ocorreu em Chapada dos Guimarães. A escolha por 

este município foi devido a sua localização estratégica e o curto período de capacitação se deu 

pela dificuldade da Empresa em pagar a locação do local por mais tempo. Os responsáveis 

pela capacitação foram profissionais externos e especialistas em suas respectivas áreas, sendo 

os principais temas debatidos: como abordar uma propriedade, como atender o produtor, 
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como se comportar na Empresa e quais suas normas. De maneira diferente, o coordenador 

informou que quando entrou na Empaer o seu pré-serviço durou 90 dias – em um centro de 

treinamento que a Empaer possuía em Várzea Grande e que foi doado durante o governo de 

Dante de Oliveira (1995-2002) – e que havia orientações sobre agricultura, pecuária, 

pequenos animais, recursos florestais, crédito rural e, até mesmo, direção defensiva e 

primeiros socorros. O entrevistado relatou, contudo, a realização de cursos de formação 

continuada todos os anos, mas que há uma seleção dos técnicos que serão liberados para 

participar. 

 Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que, em momento algum, houve referência sobre 

a presença dos princípios da Lei de ATER entre os temas debatidos na capacitação inicial. 

Além disso, a afirmação do Diretor Presidente sobre a interação com os extensionistas mais 

experientes servir como auxílio no processo de capacitação dos novos técnicos parece-nos 

algo muito frágil para a questão em análise. Se por um lado se reconhece a capacidade de 

interação entre estes técnicos ser algo importante para a ambientação e maior conhecimento 

sobre as características do local ou região e para a familiarização em relação a algumas rotinas 

do trabalho extensionista; por outro, as deficiências ou os procedimentos inadequados que os 

técnicos experientes trazem consigo, especialmente sobre os aspectos mais recentes da 

PNATER, tendem a ser repassadas aos novos funcionários. Obviamente que isto irá variar de 

acordo com o perfil de cada técnico, porém a inexistência de orientação e debate sobre as 

diretrizes e objetivos presentes na Lei de ATER indica que a Empaer deve rever os temas 

tratados em seus cursos de capacitação inicial, incluindo conteúdos sobre metodologias 

participativas, agricultura de base ecológica e desenvolvimento rural sustentável. Acima de 

tudo, surge o questionamento: qual o tipo de profissional que a Empaer deseja para o seu 

quadro de funcionários? Aquele com uma formação mais tradicional e que atue de maneira 

convencional (difusionista) ou voltado aos princípios da Lei de ATER? 

 Outro dirigente entrevistado foi o Diretor de ATER, o qual confirmou a realização de 

capacitações continuadas pela Empaer, especialmente em parceria com a Embrapa, sobre 

sistemas agroflorestais, fruticultura, olericultura, grãos e apicultura. No entanto, reconheceu 

não ter condições de afirmar se houve ou não alguma ação de capacitação específica sobre os 

aspectos da Lei de ATER, devido a dois fatores: o primeiro refere-se ao fato dele ter se 

tornado diretor apenas em 2015; já o segundo é que, desde a instituição da PNATER (2010), 

ele se encontrava cedido à Seaf e não participou das ações realizadas pela Empaer no período. 

A conclusão que se retira desse depoimento é que ao menos entre os anos de 2015 e o início 
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de 2016 (quando a entrevista foi realizada) não foi realizada nenhuma ação de capacitação 

continuada específica sobre os pilares da PNATER. 

 Quanto aos coordenadores regionais, todos confirmaram que existem ações de 

capacitação inicial e continuada, mas que são tímidas e bem abaixo das reais demandas dos 

técnicos. Enquanto todos foram unânimes em reconhecer a fragilidade da capacitação inicial, 

as principais ações de capacitação continuada se restringiram às parcerias com a Seaf e 

Embrapa, com destaque para os aperfeiçoamentos sobre as cadeias produtivas da fruticultura, 

olericultura e piscicultura. No que tange especificamente às capacitações dentro da linha da 

PNATER, os coordenadores afirmaram que algumas são realizadas e que os técnicos possuem 

um conhecimento básico, mas que ainda não conseguem atuar em plenitude nesta linha e 

algumas ações fogem dos pilares da Lei. Asseguraram, contudo, que a meta é aproximar os 

serviços prestados aos pressupostos da PNATER. 

 Ainda sobre esse prisma, os entrevistados alegaram que os cursos mais voltados às 

temáticas da Lei de ATER têm como principal público participante os profissionais da área 

social. Por fim, um dos coordenadores fez alusão à pressão que o governo federal e estadual 

sofre por parte das multinacionais de agrotóxicos e que vem a reprimir ações que caminhem 

em direção contrária aos interesses dessas empresas. 

Alguns pontos devem ser analisados sobre as ideias colocadas pelos coordenadores 

regionais. Primeiro, as capacitações realizadas em parceria com a Embrapa são importantes 

para o aperfeiçoamento das questões técnicas e produtivas das principais culturas 

desenvolvidas pelos agricultores. É importante que haja essa aproximação entre as agências 

de pesquisa e as instituições de extensão, no sentido de desenvolver pesquisas mais próximas 

às demandas dos agricultores. Todavia, esperar que essa parceria seja capaz de discutir os 

aspectos que englobam a PNATER seria demasiado ingênuo, pois, conforme Thomson, 

Bergamasco e Borsatto (2017, p.89), além da inexpressiva atuação durante a construção da 

PNATER e do atual modelo de gestão do SIBRATER, é possível afirmar, ainda hoje, que “a 

EMBRAPA não desfruta do savoir-faire necessário à gestão participativa e formação de 

quadros para os serviços de ATER pública”. 

Não obstante a isso, o fato dos dirigentes afirmarem que a Empaer ainda não consegue 

atuar em plenitude dentro dos aspectos da Lei de ATER reforça os resultados encontrados por 

Rambo et al. (2017), em análise sobre os avanços e desafios enfrentados pelas agências 

públicas de extensão rural dos estados de Minas Gerais e Mato Grosso para a construção do 

desenvolvimento rural sustentável após a instituição da PNATER. Para os autores, os serviços 

de ATER prestados tanto pela Empaer quanto pela Emater-MG ainda não seguem a maioria 
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dos princípios básicos da PNATER. Ao fim do estudo, concluíram que a prática extensionista 

continua sendo realizada nos moldes difusionistas e distante de se constituir em um 

verdadeiro processo de desenvolvimento de cunho inclusivo e sustentável. 

 De um modo geral, nota-se que as ações de capacitação dos extensionistas sobre as 

diretrizes preconizadas na Lei de ATER ainda são muito pontuais, isoladas e tendem a atender 

um público de extensionistas específico. O quadro que se desenha é que as ações voltadas à 

PNATER parecem servir mais como uma obrigação da Empaer em atender as concepções 

estabelecidas na Lei do que uma vontade de modificar o arcabouço extensionista praticado. O 

fato das ações de capacitação que abordam as temáticas da PNATER ser praticado, em sua 

maioria, pelos extensionistas da área social reforça esta perspectiva e sugere que a atuação 

dentro destes princípios é algo inerente a estes profissionais e que os outros devem se manter 

no atendimento da área técnica, como se fosse algo separado das outras dimensões. Cabe 

salientar, como já foi visto, que os profissionais da área de humanas são extrema minoria no 

quadro de extensionistas da Empaer e estão presentes quase exclusivamente nas 

coordenadorias regionais e na sede da Empresa. 

 O que se observa é um indicativo de que há dificuldades em se romper com o 

paradigma tecnicista e produtivista da extensão rural em que os extensionistas devem se 

preocupar mais com os aspectos técnicos, sendo que as questões de cunho mais social 

ficariam relegadas aos profissionais de formação nas Ciências Humanas. Sobre este assunto, 

Zuin, Zuin e Manrique (2011) indicam que a persistência destes paradigmas se relaciona à 

própria finalidade da extensão rural na sociedade capitalista, isto é, na procura incessante dos 

técnicos em estender os conhecimentos aos produtores a fim de que estes se enquadrem no 

circuito mercadológico tradicional, no qual os aspectos técnicos se sobressaem diante dos 

sociais. 

Caporal (2007, p. 98) aponta que os aspectos constituintes da PNATER exigem uma 

abordagem capaz de “contribuir, efetivamente, para que a extensão possa atuar na construção 

de outro estilo de desenvolvimento rural que permita estabelecer objetivos sincrônicos sem 

perder de vista a natureza diacrônica inerente às metas do desenvolvimento sustentável”. 

Desse modo, a prevalência da visão do agente de extensão rural como um profissional que 

deve se preocupar apenas com os aspectos produtivos foi adequada às estratégias da revolução 

verde, mas não é compatível com processos participativos e de reconhecimento das ideias de 

sistemas e enfoque holístico presentes na PNATER. A ação extensionista preconizada pela 

Lei deve basear-se em princípios e enfoques técnicos e metodológicos distintos dos 

convencionais e se preocupar em apoiar a promoção de novos estilos de desenvolvimento 
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rural e de agricultura, balizados pelo respeito às condições específicas de cada 

agroecossistema e da preservação da biodiversidade ambiental e cultural. 

 Por fim, destaca-se a possível pressão de empresas multinacionais de agrotóxicos 

como um dos aspectos que dificultam a efetivação da Lei de ATER. Paiva (2012) realizou 

uma análise do cotidiano do escritório local de Muriaé da Emater-MG em relação aos 

recursos e condições para efetivação da PNATER e encontrou um resultado que mostra as 

ações diretas dessas empresas. A autora descreveu o questionamento de um técnico local 

sobre a posição das empresas de insumos químicos frente à agricultura de base ecológica, o 

qual argumentou que os representantes dessas empresas normalmente aparecem nas 

propriedades rurais antes do extensionista e oferecem seus produtos aos agricultores, 

deixando-os em dúvida sobre qual orientação seguir. 

Neste tipo de situação, Paiva (2012) reforça que o dever do extensionista, dentro dos 

princípios da PNATER, é de conscientizar os agricultores sobre os efeitos da compra desses 

insumos e os impactos decorrentes do seu uso na saúde da sua família, dos consumidores e ao 

meio ambiente, assim como orientar sobre as possibilidades de substituição destes por outras 

técnicas. Contudo, enfatiza que isso só acontecerá se o extensionista tiver conhecimento das 

metodologias adequadas e a melhor forma de empreendê-las. 

Avaliou-se também o posicionamento dos técnicos locais da Empaer quanto à 

frequência da realização de ações de formação inicial e continuada dentro dos pressupostos da 

PNATER (Figura 9). A maioria (78%) classificou a frequência de ações desse âmbito como 

ocasional. Embora não seja ideal, o resultado pode ser visto como algo satisfatório, pois um 

total de 93% (ao somarmos também aqueles que avaliaram como frequente) dos agentes de 

ATER recebeu em algum momento de sua trajetória profissional uma ação de formação pela 

Empaer sobre os conceitos da PNATER. Além disso, enfatiza-se a pequena proporção (7%) 

que afirmou não haver nenhum trabalho de capacitação sobre este tema.  

Apesar disso, é importante esclarecer que o conhecimento dos princípios e objetivos é 

a base inicial, mas para uma ação extensionista alinhada à PNATER, devem ser realizadas 

formações específicas, como metodologias participativas, manejo ecológico do solo, controle 

alternativo de pragas e doenças, organização rural, relações de gênero, circuitos curtos de 

comercialização, produção orgânica de culturas específicas ou de animais, entre outras. 

Apenas sob o olhar holístico entre as relações produtivas e sociais e sua relação com a 

natureza que se pode considerar que a atuação extensionista está em sintonia com uma “nova” 

ATER. 
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Se levarmos em consideração que o pré-requisito para responder a esse 

questionamento era o conhecimento sobre os princípios da Lei de ATER, observa-se que o 

acesso destes técnicos ao instrumento legal não ocorreu apenas por meio de ações de 

formação da Empaer. Neste caso, a maneira como esses profissionais se apropriaram desses 

conhecimentos pode ter sido a partir da própria formação acadêmica (para aqueles que 

entraram no último concurso) ou de uma vontade pessoal. Entretanto, surge uma questão: se 

93% dos extensionistas afirmaram que a Empaer desenvolve ações de formação sobre a 

PNATER, por que apenas 68,3% conhecem os aspectos presentes na política? 

A resposta para este questionamento pode estar no fato da Empaer privilegiar em suas 

ações de capacitação um número reduzido de técnicos, em virtude da sua situação financeira 

delicada. Todavia, os agentes que participam devem agir posteriormente como replicadores 

dos conhecimentos adquiridos nestes eventos. O que se vislumbra, portanto, é a possibilidade 

de técnicos participantes das ações que não repassaram o que foi aprendido, justificando 

assim o fato de alguns inquiridos reconhecerem a ação formadora da Empresa no que se refere 

à PNATER, mas não conhecerem seus conceitos. Em que pese esta situação, acredita-se que a 

busca pelo conhecimento da política que rege atualmente a ação extensionista em todo o 

território nacional é um dever de todo profissional que atua neste ramo. Mesmo que não 

concorde com o seu texto, a partir da sua leitura crítica, o extensionista será capaz de ao 

menos substanciar melhor seus argumentos e contribuir para o aperfeiçoamento da Lei. 

 

Figura 9: Avaliação pelos técnicos locais da Empaer-MT pesquisados, quanto à frequência da 

realização de ações de formação inicial e continuada referentes às diretrizes da 

PNATER, 2016. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
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Finalmente, buscou-se aprender a opinião dos dirigentes da Empaer sobre os 

princípios e objetivos da PNATER, se são os ideais para a extensão rural dirigida à agricultura 

familiar ou precisam ser ajustados/mudados. Para o Diretor de ATER a Lei de ATER foi um 

grande avanço e está dentro dos anseios da agricultura familiar, porém não há recursos 

suficientes para que seja efetivamente implantada. O entrevistado enfatizou a necessidade do 

governo federal estabelecer uma fonte específica de recursos a serem destinados 

exclusivamente à ATER e, a partir disso, focar em dois aspectos: fortalecimento dos estados 

e, principalmente, dos municípios, pois é lá que há o contato direto com os agricultores; e o 

desenvolvimento de ações que auxiliem na concretização da Lei de ATER, seja pela inserção 

das temáticas da PNATER nos currículos e programas de ensino das universidades e institutos 

de educação tecnológica, seja pela na capacitação continuada dos extensionistas rurais com 

relação às proposições contidas na Lei. 

De fato, a garantia de recursos (assim como sua descentralização) e a formação e 

adaptação do perfil dos extensionistas para que se tornem facilitadores de todo o processo são 

preocupações relevantes frente à efetivação de uma política que foi discutida e planejada de 

modo participativo (ao menos a versão de 2003). Neste contexto, Menicucci (2012) afirma 

que o êxito da implantação de uma política pública exige não somente uma decisão e 

iniciativa governamental, mas também a disponibilidade de recursos financeiros e suporte 

político organizado, ou seja, seu sucesso está associado à capacidade de obtenção de 

convergência entre os agentes implementadores envolvidos com os objetivos da política e o 

suporte político daqueles que são afetados. Verifica-se, assim, a existência de uma série de 

fatores políticos e contextuais para que os aspectos previstos na Lei de ATER ofereçam as 

condições necessárias para que, tanto as instituições de ATER quanto seus agentes, executem 

suas funções a contento. 

Segundo Dias (2008), a concretização da PNATER depende, acima de tudo, da sua 

capacidade de se legitimar perante seus principais interessados. Para além disso, o autor 

enfatiza a necessidade de convencimento da sociedade e do governo no sentido de criarem as 

condições necessárias para que os interesses levantados não saiam da agenda política no 

futuro. Essa recomendação antecipa uma preocupação de continuidade da política, pois 

atualmente há interesses contrários à Lei de ATER ativos e que estão tentando desvirtuar os 

avanços alcançados com sua efetivação, como se pode ver, por exemplo, em alguns dos 

princípios presentes na ANATER.  

Dentro da abordagem cognitiva de políticas públicas, diz-se que um compromisso 

indica um acordo em meio a um processo de trocas políticas entre atores sociais com 
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interesses e representações destoantes. Neste caso, o compromisso é a peça fundamental para 

a institucionalização das ideias em políticas públicas, como foi o caso da PNATER. Porém, 

embora o compromisso esteja estabelecido pela Lei de ATER, a predominância de uma ideia 

envolve trocas políticas entre o fórum de produção de ideias e o fórum de comunidades de 

políticas públicas em que os atores também precisam ceder em virtude dos interesses do 

demais (NIEDERLE; GRISA, 2013). No caso da PNATER, parece que a pressão do fórum da 

agricultura patronal, em meio a um contexto político favorável, fez com que a política 

mudasse de configuração e entrasse numa forma instável, com o fórum se tornando numa 

arena. Para se manter no processo, os integrantes dos fóruns da agricultura familiar e do 

desenvolvimento rural tiveram que ceder (em alguns pontos da ANATER) para que os 

interesses já construídos não saíssem da agenda política. 

Em seguida, buscou-se apreender a visão dos coordenadores regionais sobre a 

adequação ou não dos princípios da PNATER à extensão rural voltada aos agricultores 

familiares. Dos nove coordenadores, cinco afirmaram que os princípios precisam ser 

ajustados/modificados. A principal justificativa para este posicionamento é que cada estado, 

município e região possui características distintas, pois se em uma determinada localidade as 

condições são mais favoráveis à implementação (como uma prefeitura que dá o suporte, 

extensionistas preparados para aturem dentro dos princípios da política de ATER e 

agricultores atuantes e participativos), em outras há diversos entraves que barram ou 

dificultam a implementação da proposta (desinteresse dos órgãos municipais em apoiar as 

iniciativas, extensionistas pouco preparados e sem as condições necessárias para desempenhar 

suas atividades e agricultores pouco participativos e contrários aos princípios da PNATER). 

A respeito dessa opinião, é importante argumentar que a Lei de ATER, além de 

estabelecer em seu artigo 4º o apoio a iniciativas econômicas que promovam as 

potencialidades e vocações regionais e locais, recomenda a adoção de critérios e parâmetros 

para a regionalização de suas ações (BRASIL, 2010a). Isso comprova a preocupação da 

política em respeitar as características locais. Por outro lado, é evidente a existência de 

condições locais que podem se demonstrar mais favoráveis ou não a implantação da política. 

A questão que se coloca é que a Empaer deve buscar se articular da melhor forma possível 

para estabelecer um diálogo construtivo junto às instâncias municipais, de maneira a construir 

parcerias e conformar um ambiente propício a efetivação da Lei de ATER, ainda que o ritmo 

dos avanços nesse sentido possa ser variável. Lima, Toledo e Oliveira (2017) citam o caso do 

Incaper, em que os serviços só se mantiveram pelo alinhamento econômico de recursos 

federais (convênios com o MDA), estaduais (custeio dos recursos humanos) e municipais 
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(além de uma servidora para limpeza e manutenção, houve fornecimento de recursos para 

aluguel, gasolina, luz, água, internet, telefone, alimentação, materiais para limpeza e materiais 

de escritório). 

Em contrapartida, os coordenadores que reconheceram os princípios da Lei de ATER 

como adequados confirmaram que este é o modelo que melhor engloba as principais 

demandas da sociedade, particularmente as preocupações ambientais e com a segurança 

alimentar. Além disso, o aspecto da redução dos custos a partir da utilização de insumos 

advindos dos próprios estabelecimentos dos agricultores foi outro fator mencionado pelos 

coordenadores. No entanto, reconheceram que ainda existe uma significativa resistência pelos 

produtores e até mesmo por alguns extensionistas (especialmente aqueles que se formaram há 

mais de 10 anos). 

Caporal (2003) já alertava para a necessidade de mudar o paradigma extensionista e 

que este deveria incorporar as novas variáveis do desenvolvimento sustentável. Neste sentido, 

o processo de construção da PNATER possibilitou a congregação de grande parte destes 

desafios, como as metodologias participativas, a equidade das relações de gênero, raça e etnia 

e a soberania e segurança alimentar e nutricional. O referido autor indica, ainda, que várias 

mudanças se darão devido à crise socioambiental do modelo de desenvolvimento 

convencional, o que engendraria a necessidade de construção de uma nova visão de mundo e 

novas opções por parte da sociedade. Estas mudanças já estão em voga e conforme a 

afirmação de parte dos coordenadores regionais, não parece haver dúvidas sobre a capacidade 

da Lei de ATER em atender essa nova visão de mundo. Entretanto, há vários desafios para 

que as instituições e os profissionais da extensão rural acompanhem esta complexa transição 

ainda precisam ser superados. 

De um modo geral, todos os coordenadores asseguraram que o primeiro passo para 

uma melhor adequação da Lei de ATER seria a realização de discussões rotineiras para 

atualizações dos seus pressupostos frente aos novos desafios. Com relação às atividades 

práticas, houve um consenso pela necessidade de se restituir o passivo ambiental presente em 

grande parte das propriedades, devido a um modelo de agricultura que, no início, incentivou o 

desmatamento e o uso excessivo de insumos químicos para abertura de novas áreas, mas que 

atualmente ainda preza pelo uso destes insumos. As consequências deste sistema de produção 

estão visíveis nos solos (muito degradados, especialmente nas áreas de pastagem), nos 

recursos hídricos (contaminação dos lençóis freáticos), na saúde dos produtores (aumento do 

número de casos de intoxicação por produtos químicos) e na falta de preservação das áreas de 

reserva legal e Áreas de Preservação Permanente (APP).  Portanto, ações que busquem 
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reduzir os danos ambientais e promover a correção dos solos devem servir como ponto de 

partida para a implantação de qualquer agricultura que vise uma produção de base ecológica. 

Está prevista na Lei de ATER promover a cada quatro anos, sob coordenação do 

CONDRAF, uma Conferência Nacional de ATER. Antes desta Conferência ao nível federal, 

ocorrem etapas territoriais e estaduais com representantes dos beneficiários, movimentos 

sociais e organizações de ATER. Enquanto a primeira CNATER aconteceu no ano de 2012, a 

última decorreu em 2016 e teve como principais eixos de reivindicação: a defesa da 

democracia e das políticas de desenvolvimento rural sustentável e solidário e a luta contra o 

retrocesso de direitos e extinção do MDA (BRASIL, 2016). Desse modo, conclui-se que o 

espaço para atualização dos pressupostos da PNATER reivindicado pelos coordenadores 

regionais já existe e deve ser aproveitado como ambiente propício para o estabelecimento de 

discussões e contribuições que visem dar condições à política para enfrentar os desafios que 

despontam no horizonte. 

De maneira semelhante à opinião dos coordenadores regionais, em sua maioria (53%), 

os técnicos locais avaliaram que os princípios e objetivos da PNATER precisam ser 

ajustados/modificados. Apesar de ser uma diferença pequena (47% declararam que são ideais 

para a extensão rural dirigida à agricultura familiar), nota-se que a predominância de 

abordagem dos agentes de ATER pela necessidade de ajustes na política de ATER. Este 

aspecto pode ser visto de duas formas: se por um lado, demonstra que estão atentos às 

modificações em curso no meio rural e pretendem contribuir para o seu aperfeiçoamento, por 

outro, aponta para uma dificuldade em reconhecer os avanços alcançados pela 

institucionalização da Lei e o seu aspecto democrático a partir do qual foi construída. 

De acordo com Dias (2004), a partir do momento que as propostas e as políticas 

públicas geram soluções para certos problemas também são, elas próprias, mensageiras de 

outros problemas os quais, por sua vez, passam a requerer novas soluções. A alternativa para 

esta situação parece estar na preponderância dos processos políticos de negociação e diálogo, 

os quais, na visão do autor, são os únicos que contribuem efetivamente para concretização dos 

ideais de transformação social. Desse modo, o posicionamento dos extensionistas em citar a 

necessidade de ajustes na PNATER é relevante, se levarmos em consideração a capacidade 

que a política pública deve ter em se adequar à evolução e às transformações pelas quais os 

agricultores familiares e o meio rural como um todo estão sujeitos. 

Por outro lado, a PNATER não se encaixa como uma resposta provisória às pressões 

sociais, mas sim como o resultado de um processo democrático e participativo que buscou 

agregar os interesses e reivindicações históricas de um grande número de entidades, tanto 
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governamentais quanto não governamentais. Neste contexto, pode-se traçar um paralelo entre 

o caso aqui apresentado e a análise feita por Da Ros e Picin (2015). Para os autores, a 

correspondência entre as diretrizes, os formatos institucionais preconizados e o modo de 

execução das ações do programa de ATES está diretamente relacionado a todo o arcabouço de 

lutas sociais desempenhadas em favor tanto da realização da reforma agrária e quanto da 

posição ocupada por esta política nas estratégias de desenvolvimento rural atualmente em 

voga no Brasil. Diante disso, a PNATER também representa um esforço amplo e diverso de 

entidades que objetivou o estabelecimento e o reconhecimento por parte do Estado dos 

anseios da agricultura familiar (especialmente seu segmento mais organizado). Assim, o 

entendimento de que os princípios da PNATER são os ideais para a extensão rural dirigida à 

agricultura familiar não parece ser nenhuma falácia.   

Diante dos dois pontos de vista apresentados, nota-se que a preocupação com a 

adaptação e ajustes da politica de ATER é, sem dúvidas, algo necessário, até mesmo para fins 

de validação social. Todavia, o reconhecimento de seus avanços também demonstra ser um 

exercício necessário, seja pela forma como foi criada, seja pelo seu caráter inovador frente aos 

prejuízos socioambientais do modelo de desenvolvimento convencional. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados apresentados neste trabalho demonstraram que o caminho para a 

concretização efetiva da Lei de ATER ainda está sendo construído, pois a Empaer atende 

apenas parcialmente os objetivos e diretrizes apontados na Lei. Isto permite inferir, portanto, 

que longe de ser uma utopia, mas também distante de um alinhamento pleno, a empresa 

pública de extensão rural do estado de Mato Grosso, a Empaer, evidencia estar num 

alinhamento moderado com a política de ATER. 

As diferentes abordagens teóricas apresentadas demonstraram o modo com que cada 

concepção analítica interfere na elaboração e execução das políticas públicas. Tomando como 

referência a multiplicidade de atores, ideias e organizações implicados no processo de 

construção histórica da Lei de ATER, observou-se que o esforço analítico dentro das 

abordagens do neoinstitucionalismo histórico e cognitiva se mostrou adequado, pois estas 

vertentes teóricas apresentam elementos importantes para o enfoque interpretativo da temática 

proposta. 

A análise dos dados referentes à primeira dimensão temática pesquisada indicou que a 

maior proporção dos técnicos locais da Empaer possui mais de 50 anos, está na empresa há 10 

anos, apresenta a formação acadêmica de Técnico em Agropecuária e atuam na função de 

Extensionistas Rurais II (área de agrárias). Evidenciou-se, de um modo geral, que dentro do 

“novo profissionalismo” estabelecido pela institucionalização da PNATER existem 

profissionais que ainda atuam de modo mais cartesiano e produtivista, mas a proporção de 

ações que estão indo além destes aspectos e visualizando a parte social que ali se encontra 

está em ascensão. Mesmo que esta mudança de postura esteja sendo motivada por força dos 

ambientes institucionais ou aos apelos de consumidores mais conscientes e exigentes, o fato é 

que tem criado um ambiente propício ao repensar de atitudes e ações. 

Contudo, não se trata de supor que a adoção dos pressupostos da “nova” ATER pela 

Seaf e a Empaer se dê pela mera construção de um “novo profissionalismo” pelos 

extensionistas, pois ao agir assim se estaria reproduzindo os mesmos erros do difusionismo, 

em querer forçar mudanças nas atitudes dos agricultores familiares. Na verdade, o que 

justificará essa atuação mais dedicada são, justamente, o comprometimento e o sentido que 

sua intervenção tem para os seus beneficiários e para as condições socioambientais mais 

justas e equilibradas. Ao perder este compromisso e/ou significado que a ação extensionista 

tem tanto internamente, quanto para a sociedade, mais distante estará o profissional em 

alcançar o profissionalismo almejado. 



225 

 

 

O segundo eixo analisado teve como foco a questão do planejamento e, no caso da 

Seaf, foi observada a presença de um planejamento na construção de suas diretrizes, com 

destaque para a realização de um diagnóstico que, ao menos no campo teórico, buscou apoiar-

se no quadro de problemas existentes para traçar soluções e/ou desenvolver potencialidades. 

Já a Empaer, apesar de cada escritório local contar com um planejamento, o que se notou é 

que o trabalho por demanda ainda é muito representativo. Além disso, a liberdade que os 

escritórios locais têm para construírem seus planejamentos está condicionada à organização e 

priorização financeira do escritório central da Empresa. Dessa forma, conclui-se que a 

Empaer deve buscar construir um diálogo entre planejamento estratégico e a estrutura 

organizacional, a fim de torná-lo mais dinâmico e flexível. 

No que tange à dimensão do público atendido pela Empaer, os resultados apontaram 

que a agricultura familiar aparece como público prioritário (cerca de 95% do público atendido 

pelos escritórios locais), mas não é exclusivo conforme expresso na Lei de ATER. 

Reconhece-se o estabelecimento da prioridade e a porcentagem pequena que representa os 

atendimentos aos médios e grandes produtores; entretanto, em meio a um panorama de 

dificuldades de diversos graus e naturezas para se atender o público prioritário (que é apenas 

parcialmente atendido), a atitude de arcar com mais uma parcela da população rural parece ser 

uma atividade a ser repensada. 

Em virtude aos déficits de funcionários, infraestrutura e de capacitação, os 

coordenadores regionais reconheceram que o conjunto de ações da Empaer direcionadas aos 

indígenas, quilombolas e outros povos e comunidades tradicionais ainda é muito incipiente. 

Sobre este aspecto surge o seguinte questionamento: estarão os extensionistas preparados para 

lidar com o público da agricultura familiar, especialmente os povos e comunidades 

tradicionais? Ao entrar em contato com uma sociedade rural heterogênea, o extensionista irá 

se aproximar de um grupo que imagina ter algum tipo de conhecimento. Porém, grande parte 

dos cursos que formam os agentes de ATER ainda está embasada no viés tecnicista e 

reducionista e não fornecem, por esta via, as ferramentas capazes de subsidiar estes 

profissionais diante de uma situação em que se faz necessário uma maior sensibilidade aos 

aspectos sociais e culturais (perspectiva holística). 

Na realidade, há uma carência na formação acadêmica de profissionais das Ciências 

Agrárias que limita a sua atuação e impede a oportunidade de enxergar a agricultura além de 

sua função de produzir bens. Ademais, este fato tende a ser atenuado, pois a Empaer apresenta 

deficiências no que diz respeito ao atendimento do preceito da interdisciplinaridade das 

equipes de ATER. Desse modo, se os profissionais das Ciências Agrárias não tem essa 
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formação integral, caso estivessem ao menos em equipes multidisciplinares, atuando de 

formar interdisciplinar e intercultural, acredita-se que estas dificuldades em atender as novas 

exigências da sociedade seriam minimizadas, além de possibilitar, paulatinamente, uma 

atuação mais próxima a “nova” ATER, em busca de um desenvolvimento sustentável pautado 

não apenas no aumento da produção e produtividade agrícola, mas também a inclusão das 

demais dimensões deste processo. 

A análise do quarto eixo temático permitiu observar que o conhecimento sobre as 

diretrizes da Lei de ATER por parte da Seaf e do corpo diretivo da Empaer, por si só, não 

fornece as bases necessárias para a mudança que se deseja. Para isso, a Empaer deve 

transformar sua prática convencional e introduzir reflexões concretas para que, e a partir 

disso, possa atender as novas exigências da PNATER. No que se refere aos técnicos, pouco 

mais de dois terços conhecem os aspectos presentes na PNATER, embora trabalhem 

diretamente com ATER, o que é um fato que precisa ser tratado pela Empaer, pois todos esses 

profissionais teriam que estar cientes do ordenamento jurídico que rege suas atividades. 

O processo de implementação das concepções (princípios e objetivos) da PNATER 

deve ser entendido com base nas relações de poder instituídas pelo Estado. Nessas estruturas, 

por mais que os discursos apresentem a adoção de novos pressupostos, as noções sobre a 

extensão rural e o desenvolvimento ainda estão enraizadas em perspectivas difusionistas e 

produtivistas que em nada se assemelham aos pilares preconizados pela PNATER. Esta deve 

ser vista como uma das principais limitações à troca do modelo de ATER que está presente 

desde a segunda metade do século passado. 

Sobre este assunto, as entrevistas e os questionários analisados ao longo deste trabalho 

indicaram que os principais fatores restritivos a uma prática extensionista mais alinhada aos 

princípios da Lei de ATER foram as dificuldades de ordem financeira e de recursos humanos, 

a segurança na comercialização, a resistência dos agricultores e as condições de trabalho. Ao 

mesmo tempo, observou-se que a Empaer parece exibir um maior alinhamento aos preceitos 

da PNATER quando está atuando por meio das Chamadas Públicas e demais convênios 

assinados com a instância federal. Nos outros casos, até mesmo devido aos irrisórios recursos 

encaminhados pelo governo federal, a Empresa costuma desenvolver suas atividades de 

maneira rotineira e menos alinhada aos pilares da PNATER. Neste sentido, cabe ressaltar 

também que o governo estadual poderia fomentar de maneira mais efetiva as ações da 

Empaer, se considerasse prioridade o atendimento dentro dos princípios desta Política.  

Diante disso, o Estado que deveria criar as condições necessárias para uma melhor 

adequação das instituições públicas de extensão rural, fomentar a formação e capacitação dos 
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técnicos e propor políticas de amparo e incentivos aos agricultores familiares não vem 

desempenhando seu papel a contento. Quando se adiciona as dificuldades rotineiras de se 

instaurar uma política com ares inovadores e que rompe com o padrão difusionista 

historicamente arraigado nas instituições e nas pessoas, tem-se um panorama muito incerto 

quanto ao futuro e a real efetivação das diretrizes da Lei de ATER. 

Os fatores que facilitam uma atuação mais próxima às diretrizes da Lei de ATER 

também foram foco da análise e os principais aspectos apontados pelos pesquisados foram a 

conscientização e a disposição dos agricultores em trabalhar com uma agricultura mais 

sustentável, as atividades de formação, capacitação e experiência dos extensionistas, assim 

como seu bom relacionamento com os agricultores. Do mesmo modo, o estabelecimento de 

parcerias entre a Empaer e as instâncias municipais também surgiu como uma estratégia 

facilitadora, pois as condições financeiras, estruturais e institucionais tendem a ser melhoradas 

e a convergir para um ambiente mais favorável, sem o qual dificilmente a PNATER será 

concretizada. 

Com base nos argumentos apresentados até aqui, fica fácil perceber que o caminho a 

ser percorrido em direção a um modelo de desenvolvimento mais equitativo – do ponto de 

vista social, econômico, ambiental, cultural e político - não será fácil e, tampouco, breve. 

Aliás, a agência pública de extensão rural do estado de Mato Grosso, apesar demonstrar 

alguns pontos de aderência, ainda deve superar muitos obstáculos para alcançar um maior 

alinhamento aos princípios da PNATER. 

Para a superação desses obstáculos e uma efetiva implementação da “nova” ATER 

será necessária uma integração de diferentes políticas e uma força conjunta capaz de envolver 

todos os elos relacionados à extensão rural pública no estado de Mato Grosso. Neste contexto, 

os extensionistas, na sua relação com os agricultores familiares, terão que falar menos e 

escutar mais, ou seja, sistematizar os conhecimentos científicos aprendidos durante a sua 

formação com os conhecimentos empíricos e saberes das populações tradicionais. Esta seja, 

talvez, uma das principais deficiências dos profissionais das Ciências Agrárias. Dificilmente, 

mesmo os egressos recentes, estarão habilitados, sem uma formação complementar, para lidar 

com o público previsto na PNATER, pois a sua formação básica é tão focada no viés 

produtivista que lhe faltará conhecimento (de sociologia, antropologia, educação, entre 

outros) para identificar os reais interesses e necessidades do público. 

O reconhecimento dessa deficiência na formação acadêmica dos profissionais é o 

primeiro passo rumo a uma “nova” ATER. De fato, ao buscar-se um novo modelo de 

desenvolvimento, o qual tem suas raízes numa agricultura de base (agro)ecológica, é eminente 
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a quebra de paradigma e a necessidade de uma extensão rural que esteja pronta para superar o 

desafio pedagógico que agora se impõe. 

Considera-se que a PNATER surgiu para reverter um quadro em que o serviço de 

ATER apresentava-se totalmente inadequado às peculiaridades da agricultura familiar, porque 

existem tantos desafios a serem superados pela Empaer? Será que o modelo adotado pela 

PNATER não é o mais adequado para o serviço público de ATER? 

A maioria dos dirigentes e técnicos locais da Empaer avaliou que os princípios e 

objetivos da PNATER precisam ser ajustados/modificados. Apesar da necessidade de alguns 

ajustes, é inegável a aproximação de grande parte dos pressupostos presentes na PNATER às 

necessidades da agricultura familiar. Neste caso, o problema parece estar menos associado ao 

arcabouço teórico da política e mais próximo às regras e às normas estabelecidas nas 

instituições e nas pessoas responsáveis pelo seu funcionamento. 

A verdade é que tanto as organizações públicas de ATER, quanto os extensionistas e 

os agricultores familiares ainda apresentam os vieses do modelo tradicional de extensão rural 

tão arraigados, o que acaba dificultando, de maneira consciente ou não, a adoção dessa nova 

política. Isto diz respeito: às entidades públicas de ATER que ainda estão à mercê de 

influências ideológicas e políticas orientadas à lógica difusionista, em que a inserção de 

características libertadoras em suas normas e regras não são capazes de assegurar, por si só, a 

possibilidade de transformações práticas; aos agricultores acostumados com uma ação 

extensionista convencional que, ao entrarem em contato com novos processos em que teriam 

que assumir o centro da ação, acabam estranhando ou desconfiando do processo e não 

participando de maneira adequada; e aos extensionistas, acomodados com um modelo vertical 

de assistência técnica, que rejeitam qualquer modo de ação que se distancia do tradicional. 

Um dos principais méritos da PNATER foi ter estabelecido novos parâmetros teóricos 

e metodológicos para o debate da extensão rural no Brasil e essa perspectiva não deve ser 

perdida, pois foi fruto das lutas travadas historicamente pelos direitos dos agricultores 

familiares. Será necessário que no Estado de Mato Grosso e na Empaer se configure um novo 

referencial de política pública que permita aos seus agentes irem além do discurso e assegurar 

que o avanço se dê pautado num planejamento com a participação efetiva dos técnicos e 

agricultores, de maneira a solidificar as relações, conquistar avanços e buscar construir de 

maneira conjunta a superação dos limites ideológicos convencionais que ainda hoje dificultam 

uma atuação mais voltada aos princípios da PNATER. Dentro deste novo referencial teria de 

estar previsto um maior investimento na capacitação dos profissionais de ATER, para que 

estes se tornem multiplicadores do novo modo de se fazer extensão rural no país. Com isso, os 
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agricultores também irão se adaptar e interagir com as “novas” bases da ATER, participando 

de forma mais efetiva das ações promovidas pelos extensionistas e assumindo seu 

protagonismo dentro do processo. 

Não obstante a isso, cabe aos extensionistas uma reorientação de sua ação, em que 

estes profissionais terão que imergir na realidade das famílias para o estabelecimento de 

práticas compatíveis com a realidade local. A partir de uma participação horizontal e 

igualitária dos atores envolvidos no processo, espera-se alcançar um novo patamar da ATER 

pública, baseada nos pressupostos de um desenvolvimento rural sustentável realmente 

comprometido com o bem estar mútuo. 

Para finalizar, percebe-se que a quantidade de barreiras transpostas até a 

implementação da PNATER foi apenas o início de uma luta que se mostra longa e difícil. 

Porém, os avanços já alcançados representam a concretização de um conjunto significativo de 

ações benéficas junto aos agricultores familiares. De um modo geral, não há como prever se 

os resultados aqui encontrados terão potencial para uma mudança mais profunda dentro da 

Empaer. Porém, os avanços já alcançados representam a esperança de concretização de um 

conjunto significativo de ações benéficas e emancipatórias junto aos agricultores familiares. 
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APÊNDICE A - Roteiro da entrevista semiestruturada aplicada ao Secretário 

Adjunto da Seaf  

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA – CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA 

DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E 

SOCIOECONOMIA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA 

 

Pesquisa: “A extensão rural pública frente aos desafios da PNATER: o caso da EMPAER em Mato 

Grosso” 

 

Secretário da SEAF de Mato Grosso 

 

Data: ______________________  Local: _________________________________ 

 

Nome: _____________________________________________________________________ 

 

1. Dados pessoais, formação educacional/profissional 

1.1. Idade: 

1.2. Formação/Titulação (completa): 

1.3. Há quanto tempo o senhor trabalha com assuntos relacionados à agricultura familiar? 

1.4. Quais atividades exerceu antes de assumir a SEAF? (instigar o entrevistado a nomear as 

empresas e os cargos que ocupou) 

1.5. Há quanto tempo está na sua atividade atual (Secretário da SEAF)? 

1.6. Quais são as atividades rotineiras que executa nessa função na SEAF? 

1.7. Como o senhor avalia a importância da sua atividade da SEAF? 

1.8. Por que o senhor acha que foi convidado para assumir esta Secretaria? 

 

2. Visão sobre SEAF e a agricultura familiar 

2.1. Quais são as principais atividades desenvolvidas pela Seaf? 

2.2. Qual o público prioritário da SEAF? Acredita que a Secretaria está atendendo a maioria 

desse público? 
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2.3. De que forma são construídas/definidas as diretrizes ou metas a serem adotadas pela Seaf 

para a operacionalização de suas atividades? (Detectar se a construção dessas diretrizes se dá 

de forma participativa, quais são os atores/instâncias desse processo e seus respectivos papéis) 

2.4. De que maneira o público prioritário da SEAF pode participar na definição dos projetos 

desenvolvidos pela Secretaria? Como se poderia estimular a ampliação dessa participação? 

2.5. É feita alguma avaliação sobre os resultados das atividades desenvolvidas pela SEAF, 

junto aos agricultores familiares de Mato Grosso? 

2.6. O senhor tem conhecimento das diretrizes e objetivos da Política Nacional de Assistência 

Técnica e Extensão Rural – PNATER, instituída pela Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010? 

2.7. Qual o nível de compatibilidade entre os objetivos e as atividades desenvolvidas pela 

SEAF e os princípios e objetivos da PNATER? (Verificar as aderências, divergências e/ou 

dificuldades para atender as recomendações da PNATER) 

2.8. Existem políticas, programas e/ou projetos da SEAF ou de outro órgão do governo do 

Estado que preparam ou aperfeiçoam a formação de seus funcionários para a utilização dos 

princípios preconizados na PNATER (metodologias participativas, agricultura de base 

ecológica, valorização dos conhecimentos empíricos e tradicionais)? 

2.9.1 (Se existir) Quais são e como funcionam? (Verificar o suporte dado pela empresa na 

formação/qualificação dos seus funcionários) 

2.9.2(Se não existir) Por que não há este tipo de formação? 

2.9. A importância do agronegócio, baseado em grandes produtores e grandes empresas no 

cenário econômico do estado de Mato Grosso, influencia de alguma forma as ações da SEAF? 

Como? 

2.10. Como as mudanças de governo e na direção da SEAF influencia o desenvolvimento 

das atividades da Secretaria? 

2.11. O atual governo do Estado tem declarado que um de seus objetivos é tornar a 

agricultura familiar mais atuante e produtiva. No período recente, ocorreram mudanças na 

SEAF? Houve maior aporte orçamentário e de recursos humanos destinados à Secretaria? 

2.12. Quais os principais problemas (de ordem financeira, humana e estrutural) enfrentados 

pela Seaf? Poderia elencar suas causas? 

2.13. De que forma se dá a relação entre a Seaf e a Empaer? (Verificar a forma como se dá 

essa relação, com ênfase aos aspectos orçamentários e políticos) 

2.14. Existem programas ou projetos desenvolvidos pela EMPAER a partir de demanda 

formulada pela SEAF ou fruto de uma discussão em conjunto? (Caso sim) Quais? 
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2.15. Como ocorre o estabelecimento das metas institucionais definidas pela SEAF à 

Empaer? (Investigar como são construídas e quais instâncias/atores participam desse 

processo) 

2.16. Qual a avaliação da SEAF em relação ao trabalho desenvolvido pela EMPAER? 

2.17. Avalie a importância da SEAF para o estado de Mato Grosso. 

2.18. Qual sua perspectiva sobre o futuro da SEAF? 

2.19. A SEAF possui: 

Total de funcionários: _______________  Total de extensionistas:______________ 

Agrônomos: ______ Veterinários: _____ Zootecnistas: _____ Técnicos nível médio: ____ 

Outras formações: ___________________________________________________________ 

Número de escritórios no Estado: _____________ Total de veículos: ___________________ 

Há cota de combustível? ______________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Roteiro da entrevista semiestruturada aplicada ao Diretor 

Presidente da Empaer  

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA – CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA 

DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E 

SOCIOECONOMIA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA 

 

Pesquisa: “A extensão rural pública frente aos desafios da PNATER: o caso da EMPAER em Mato 

Grosso” 

 

Diretor Presidente da EMPAER 

 

Data: _____________________  Local: __________________________________ 

 

Nome: _____________________________________________________________________ 

 

1. Dados pessoais, formação educacional/profissional 

1.2. Idade: 

1.3. Formação/Titulação (completa): 

1.4. Há quanto tempo o senhor trabalha com ATER? 

1.5. Quais atividades exerceu antes de trabalhar na EMPAER? (instigar o entrevistado a 

nomear as empresas e os cargos que ocupou) 

1.6. Descreva sua trajetória de trabalho na EMPAER? (caso seja funcionário de carreira) 

1.7. Há quanto tempo está na sua atividade atual (Diretor Presidente)? 

1.8. Quais são as atividades rotineiras que executa nessa função na EMPAER? 

1.9. Como o senhor avalia a importância da sua atividade para a EMPAER? 

1.10. Por que o senhor acha que foi convidado para assumir esta função? 

1.11. Como é realizado o processo de seleção dos diretores da Empaer? 
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2. Visão sobre a EMPAER e o trabalho de extensão rural 

2.1. Qual o público prioritário da EMPAER? Acredita que a Empresa está atendendo a 

maioria desse público? 

2.2. Como é realizado o planejamento anual e plurianual da Empresa? (Verificar o grau de 

participação dos extensionistas, pesquisadores, outros funcionários e agricultores no 

processo). 

2.3. De que maneira o público prioritário da EMPAER pode participar na definição dos 

projetos desenvolvidos pela Empresa? Como se poderia estimular a ampliação dessa 

participação? 

2.4. É feita alguma avaliação sobre os resultados das atividades desenvolvidas pela EMPAER, 

junto aos agricultores familiares de Mato Grosso? 

2.5. O senhor tem conhecimento das diretrizes e objetivos da Política Nacional de Assistência 

Técnica e Extensão Rural – PNATER, instituída pela Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010? 

2.6. Qual o nível de compatibilidade entre os objetivos e as atividades desenvolvidas pela 

EMPAER e os princípios e objetivos da PNATER? (Verificar as aderências, divergências e/ou 

dificuldades para atender as recomendações da PNATER) 

2.7. Existem políticas, programas e/ou projetos da EMPAER ou do governo do Estado que 

preparam ou aperfeiçoam a formação dos agentes de ATER para a utilização dos princípios 

preconizados na PNATER (metodologias participativas, agricultura de base ecológica, 

valorização dos conhecimentos empíricos e tradicionais)? 

2.8.1 (Se existir) Quais são e como funcionam? (Verificar o suporte dado pela empresa na 

formação/qualificação dos seus funcionários) 

2.8.2 (Se não existir) Por que não há este tipo de formação? 

2.8. A importância do agronegócio, baseado em grandes produtores e grandes empresas no 

cenário econômico do estado de Mato Grosso, influencia de alguma forma as ações da 

EMPAER? Como? 

2.9. De que forma se dá a relação da EMPAER com a SEAF? 

2.10. Qual é a principal fonte de recursos da EMPAER? (Por ser uma empresa de capital 

misto, verificar o impacto das diferentes fontes de recursos para manutenção e direcionamento 

da política da Empresa) 

2.11. Quais os principais problemas (de ordem financeira, humana e estrutural) enfrentados 

pela EMPAER? Poderia elencar suas causas? 
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2.12. O senhor avalia que os princípios e objetivos da PNATER são ideais para orientar as 

atividades de extensão rural e pesquisa da EMPAER ou precisam ser ajustados/mudados? 

2.13. Com base no seu ponto de vista, qual a importância da EMPAER para o estado de Mato 

Grosso? 

2.14. Qual a sua perspectiva sobre o futuro da EMPAER? 
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APÊNDICE C - Roteiro da entrevista semiestruturada aplicada ao Diretor de ATER 

da Empaer  

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA – CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA 

DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E 

SOCIOECONOMIA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA 

 

Pesquisa: “A extensão rural pública frente aos desafios da PNATER: o caso da EMPAER em Mato 

Grosso” 

 

Diretor de ATER da EMPAER 

 

Data: ______________________  Local: _________________________________ 

 

Nome: ____________________________________________________________________ 

 

1. Dados pessoais, formação educacional/profissional 

1.1. Idade: 

1.2. Formação/Titulação (completa): 

1.3. Há quanto tempo o senhor trabalha com ATER? 

1.4. Quais atividades exerceu antes de trabalhar na EMPAER? (instigar o entrevistado a 

nomear as empresas e os cargos que ocupou) 

1.5. Descreva sua trajetória de trabalho na EMPAER? (caso seja funcionário de carreira) 

1.6. Há quanto tempo está na sua atividade atual (Diretor de ATER)? 

1.7. Quais são as atividades rotineiras que executa nessa função na EMPAER? 

1.8. Como o senhor avalia a importância da sua atividade para a EMPAER? 

1.9. Por que o senhor acha que foi convidado para assumir esta função? 

 

2. Visão sobre a EMPAER e o trabalho de extensão rural 

2.1. Qual o público prioritário da atividade de extensão rural da EMPAER? Acredita que a 

Empresa está atendendo a maioria desse tipo de agricultores? 



257 

 

 

2.2. A partir de seu conhecimento sobre a história da EMPAER, poderia descrever as fases da 

trajetória institucional e as diferentes correntes teóricas adotadas em cada período? 

(Identificar quais os modelos de ATER – clássico, difusionista inovador e libertador - 

adotados pela empresa em cada fase e se houve alteração no decorrer do tempo). 

2.3. Como é realizado o planejamento das atividades de ATER da Empresa? (Verificar o grau 

de participação dos extensionistas, de outros funcionários e dos agricultores no processo) 

2.4. Como é formada uma equipe padrão da EMPAER em cada município? Qual o percentual 

de municípios que possui atualmente esta configuração? 

2.5. Quais são as diretrizes adotadas pela EMPAER para a prestação dos serviços de ATER? 

(Detectar se os atendimentos são oriundos de uma demanda específica – culturas e criações; 

ou do atendimento de um projeto específico com um público definido; ou, ainda, por visitas 

técnicas periódicas e aleatórias dos mais diversos públicos) 

2.6. A EMPAER possui mecanismos para identificar as demandas dos agricultores? (Caso 

sim) Como se desenvolvem as ações para atendê-las? 

2.7. Quais as principais técnicas de trabalho e/ou métodos de extensão praticados pela 

EMPAER (dia de campo, visita técnica, demonstração de métodos, cartilhas, circular técnica, 

palestras, etc.)? 

2.8. Os extensionistas são livres para organizar sua abordagem metodológica ou seguem um 

padrão proposto pela empresa? 

2.6.1 (Caso sejam livres) Como a Empresa orienta, acompanha e avalia a atuação dos 

mesmos? 

2.6.2 (Caso sigam um padrão) Como a empresa avalia o resultado de suas ações? 

2.9. São feitas avaliações sobre a satisfação dos produtores em relação aos métodos de 

extensão utilizados? 

2.10. Existe alguma dificuldade/resistência para a implementação de novas metodologias de 

extensão, como aquelas de caráter participativo? 

2.11. Qual é a relação atual predominante entre o extensionista e o agricultor? Acredita ser a 

mais adequada? 

2.12. Considera necessário ampliar a participação efetiva dos agricultores nas ações 

realizadas pela EMPAER? (Caso sim) Como? (Caso não) Por quê? 
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2.13. O senhor tem conhecimento das diretrizes e objetivos da Política Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural – PNATER, instituída pela Lei nº 12.188, de 11 de 

janeiro de 2010? 

2.14. Em que medida considera que o trabalho de extensão rural da EMPAER atende os 

principais pressupostos da PNATER (desenvolvimento rural sustentável; pesquisas pautadas 

nos princípios da agricultura de base ecológica; adoção de metodologia participativa, com 

enfoque multidisciplinar, interdisciplinar – equipe - e intercultural)? 

2.15. Quais são os fatores facilitadores que tem contribuído para uma prática extensionista 

mais alinhada aos princípios e objetivos da PNATER? 

2.16. Quais são os fatores impeditivos para uma prática extensionista conforme os princípios 

e objetivos da PNATER? 

2.17. A EMPAER tem desenvolvido ações organizadas de formação inicial e continuada dos 

extensionistas em relação à utilização das diretrizes preconizadas na PNATER (metodologias 

participativas, agricultura de base ecológica, valorização dos conhecimentos empíricos e 

tradicionais)? Se existir, como funciona? 

2.18. A importância do agronegócio, baseado em grandes produtores e grandes empresas no 

cenário econômico do estado de Mato Grosso, influencia de alguma forma as ações da 

EMPAER? Como? 

2.19. De que forma se dá a relação da sua Diretoria na EMPAER com a SEAF? 

2.20. Como são definidos os rumos a serem adotados pela EMPAER, principalmente no que 

diz respeito a ATER? (Esclarecer quem são participantes/instâncias da gestão institucional e 

qual o papel/influência de cada um deles) 

2.21. Quais os principais problemas (de ordem financeira, humana e estrutural) enfrentados 

pela sua Diretoria na EMPAER? Poderia elencar suas causas? 

2.22. O senhor avalia que os princípios e objetivos da PNATER são os ideais para a extensão 

rural dirigida à agricultura familiar ou precisam ser ajustados/mudados? O perfil dos 

extensionistas atendem essas recomendações? 

2.23. Com base no seu ponto de vista, qual a importância da atividade de extensão da 

EMPAER para o estado de Mato Grosso? 

2.24. Qual sua perspectiva sobre o futuro da EMPAER? 
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2.25. A Diretoria de ATER possui: 

Total de funcionários: ______________  Total de extensionistas:_______________ 

Agrônomos: _____ Veterinários: _____ Zootecnistas: _____ Técnicos nível médio: _____ 

Outras formações: ____________________________________________________________ 

Número de escritórios no Estado: ____________ Total de veículos: ___________________ 

Há cota de combustível? ______________________________________________________ 
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APÊNDICE D - Roteiro da entrevista semiestruturada aplicada aos coordenadores 

dos escritórios regionais da Empaer 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA – CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA 

DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E 

SOCIOECONOMIA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA 

 

Pesquisa: “A extensão rural pública frente aos desafios da PNATER: o caso da EMPAER em Mato 

Grosso” 

 

Coordenador Regional da EMPAER 

 

Data: ______________________  Local: __________________________________ 

 

Nome: _____________________________________________________________________ 

 

1. Dados pessoais, formação educacional/profissional 

1.1. Idade: 

1.2. Formação/Titulação (completa): 

1.3. Há quanto tempo o senhor trabalha com ATER? 

1.4. Quais atividades exerceu antes de trabalhar na EMPAER? (instigar o entrevistado a 

nomear as empresas e os cargos que ocupou) 

1.5. Descreva sua trajetória de trabalho na EMPAER? (caso seja funcionário de carreira) 

1.6. Há quanto tempo está na sua atividade atual (Diretor regional)? 

1.7. Quais são as atividades rotineiras que executa nessa função na EMPAER? 

1.8. Por que o senhor acha que foi convidado para assumir esta função? 

1.9. Como o senhor avalia a importância da sua atividade para a EMPAER? 

 

2. Visão sobre a EMPAER e o trabalho de extensão rural 

2.1. Qual o público prioritário da atividade de extensão rural da EMPAER? Acredita que a 

Empresa está atendendo a maioria desse público? 
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2.2. Existe alguma particularidade com relação ao público prioritário na sua regional? 

(Identificar a presença de algum público alvo específico, como ribeirinhos, quilombolas, 

povos tradicionais, entre outros). (Caso sim) A EMPAER emprega alguma metodologia 

específica na ação extensionista direcionada a este público? 

2.3. Como é realizado o planejamento das atividades a serem realizadas pela sua regional? 

(Esclarecer o grau de independência da regional, quem são os indivíduos 

participantes/instâncias da gestão institucional e qual o papel/influência/participação de cada 

um deles). 

2.4. Qual o número de municípios que fazem parte desta regional? 

2.5. Como é formada uma equipe padrão da EMPAER em cada município? Qual o percentual 

de municípios da sua regional que possui atualmente esta configuração? 

2.6. A sua regional da EMPAER possui mecanismos para identificar as demandas dos 

agricultores? (Caso sim) Como são incorporadas no planejamento e como se desenvolvem as 

ações para atendê-las? (Pedir para dar um exemplo) 

2.7. Quais as principais técnicas de trabalho e/ou métodos de extensão utilizados pela 

EMPAER (dia de campo, visita técnica, demonstração de métodos, cartilhas, circular técnica, 

palestras, etc.)? 

2.8. Cada extensionista organiza sua abordagem metodológica ou segue um padrão proposto 

pela empresa?  

2.8.1 (Caso sejam autônomos) Como a Empresa orienta, acompanha e avalia a atuação dos 

mesmos? 

2.8.2 (Caso sigam um padrão) Qual o padrão adotado? E como a empresa avalia o resultado 

de suas ações? (Atenção para verificar se o entrevistado respondeu aos dois aspectos da 

questão) 

2.9. São feitas avaliações sobre a satisfação dos produtores em relação aos métodos de 

extensão utilizados e aos resultados obtidos com o trabalho? (Atenção para verificar se o 

entrevistado respondeu aos dois aspectos da questão) 

2.10. Existe alguma dificuldade/resistência para a implementação de novas metodologias de 

extensão, como aquelas de caráter participativo?  

2.11. Como avalia a participação efetiva dos agricultores nas ações realizadas pela sua 

regional da EMPAER? (Estimular o entrevistado a comentar a resposta) 
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2.12. O senhor tem conhecimento das diretrizes e objetivos da Política Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural – PNATER, instituída pela Lei nº 12.188, de 11 de 

janeiro de 2010? 

(caso a resposta seja não, teria que ir para o item 2.18) 

2.13. Em que medida considera que o trabalho de extensão rural da EMPAER atende os 

principais pressupostos da PNATER (desenvolvimento rural sustentável; pesquisas pautadas 

nos princípios da agricultura de base ecológica; adoção de metodologia participativa, com 

enfoque multidisciplinar, interdisciplinar – equipe - e intercultural)? 

2.14. Quais são os fatores facilitadores que tem contribuído para uma prática extensionista 

mais alinhada aos princípios e objetivos da PNATER? 

2.15. Quais são os fatores que restringem ou impedem uma prática extensionista conforme os 

princípios e objetivos da PNATER? 

2.16. A EMPAER tem desenvolvido ações organizadas de formação inicial e continuada dos 

extensionistas em relação à utilização das diretrizes preconizadas na PNATER (metodologias 

participativas, agricultura de base ecológica, valorização dos conhecimentos empíricos e 

tradicionais)? Se existir, como são realizadas? 

2.17. O senhor avalia que os princípios e objetivos da PNATER são os ideais para a extensão 

rural dirigida à agricultura familiar ou precisam ser ajustados/mudados?  

2.18. A importância do agronegócio, baseado em grandes produtores e grandes empresas no 

cenário econômico do estado de Mato Grosso, influencia de alguma forma as ações da 

EMPAER? Como? 

2.19. De que forma se dá a relação da sua regional com a diretoria central da EMPAER? 

2.20. Quais os principais problemas (de ordem financeira, humana e estrutural) enfrentados 

pela sua regional na EMPAER? Poderia elencar suas causas? 

2.21. Com base no seu ponto de vista, qual a importância da atividade de extensão rural da 

EMPAER para o estado de Mato Grosso? 

2.22. Qual sua perspectiva sobre o futuro da EMPAER? 

2.23. A sua Regional possui: 

Total de funcionários: ____________  Total de extensionistas:______________ 

Agrônomos: ____ Veterinários: ______ Zootecnistas: ____ Técnicos nível médio: ______ 
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Assistente social:_________  Economia Doméstica:_________ 

Outras formações: _____________________________________________________ 

Número de escritórios na Regional: ___________ Total de veículos: _______________ 

Há cota de combustível? ______________________________________________________ 

Qual o orçamento da sua regional? (Descobrir se o mesmo é descentralizado e como funciona 

sua aplicação) ______________________________________________________________ 

3. Gostaria de acrescentar alguma informação ou comentário? 
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APÊNDICE E - Questionário enviado aos técnicos locais da Empaer 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA – CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA 

DEPARTAMENTO DE FITOTENIA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E 

SOCIOECONOMIA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA 

 

Pesquisa: “A extensão rural pública frente aos desafios da PNATER: o caso da EMPAER em Mato 

Grosso” 

 

Questionário – Escritório local da EMPAER 

 

Data: ______________________  Local: _________________________________ 

 

1. Dados pessoais, formação educacional/profissional 

1.1. Nome: __________________________________________________________________ 

1.2. Idade: _____________________  

1.3. Formação/Titulação (completa): ___________________________________________ 

1.4. Cargo/função: ___________________________________________________________ 

1.5. Há quanto tempo trabalha na EMPAER? ________ anos 

1.6. Descreva sua trajetória de trabalho na EMPAER? (caso seja funcionário de carreira) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

1.7. Qual (is) atividade (s) exerceu antes de trabalhar na EMPAER? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Visão sobre a EMPAER e o trabalho de extensão rural 

2.1. Quais são as atividades rotineiras que executa nessa função na EMPAER? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2.2. Como classifica a atuação da EMPAER junto ao seu público prioritário: 
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Quanto à qualidade: (   ) Satisfatória  (   ) Razoável  (   ) Deficiente 

Quanto à abrangência: (   ) Satisfatória  (   ) Razoável  (   ) Deficiente 

2.3. O público que faz parte da área de ação do escritório é composto por (especificar o nº): 

Agricultores familiares: _______ Ribeirinhos: _________ Quilombolas: __________ 

Agricultores patronais: _________ Indígenas: ________ Povos tradicionais: ____________ 

Outro: ___________________________________________________________________ 

2.4. Quais desses públicos são atendidos pelo Escritório 

Local?______________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

2.5. Nos projetos e ações desenvolvidos pela EMPAER, os enfoques adotados para a 

definição do público alvo são baseados: 

(   ) em culturas e criações que desenvolvem 

(   ) em cadeias produtivas 

(  ) no atendimento a determinados projetos específicos com um público definido (chamadas 

públicas do INCRA/MDA e projetos via CNPq/FAPEMAT) 

(  ) na escolha dos técnicos em função dos segmentos de produtores que demonstrem maior 

disposição em trabalhar com a equipe da EMPAER 

(   ) Outra resposta: ___________________________________________________________ 

2.6. O Escritório Local da EMPAER adota algum procedimento ou instrumento para 

identificar as demandas dos agricultores?  

(   ) sim, qual? _______________________________________________________________ 

(   ) não 

2.7. Quais as principais técnicas de trabalho e/ou métodos de extensão que utiliza? 

(   )  dia de campo   (   ) visita técnica  (   ) unidade demonstrativa  

(   ) produção de cartilhas  (   ) palestras   (   ) cursos 

(   ) Outros: _____________________________________________________________________ 

2.8. São feitas avaliações sobre a satisfação dos produtores em relação aos métodos de 

extensão utilizados e/ou resultados obtidos? 
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(   ) sim, como? ______________________________________________________________ 

(   ) não 

2.9. Com relação à metodologia que emprega em sua ação extensionista, você considera que: 

(   ) organiza sua abordagem metodológica  

(   ) segue um padrão proposto pela empresa 

(   ) Outra resposta: ___________________________________________________________ 

2.10. Existe alguma dificuldade/resistência para a implementação de novas metodologias de 

extensão, como aquelas de caráter participativo? 

(   ) Sim. Como se manifesta? ___________________________________________________ 

(   ) Não, Quais tem utilizado? __________________________________________________ 

2.11. Como avalia a participação efetiva dos agricultores nas ações realizadas pelo seu 

escritório local da EMPAER?  

(   ) Satisfatória  (   ) Razoável   (   ) Insuficiente 

2.12. O senhor tem conhecimento das diretrizes e objetivos da Política Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural – PNATER, instituída pela Lei nº 12.188, de 11 de 

janeiro de 2010? 

(    ) sim (    ) não 

(caso a resposta seja não, ir para o item 2.18) 

2.13. Em que medida considera que os trabalhos desenvolvidos em seu escritório local atende 

os principais pressupostos da PNATER (desenvolvimento rural sustentável; ações pautadas 

nos princípios da agricultura de base ecológica; adoção de metodologia participativa, com 

enfoque multidisciplinar, interdisciplinar – equipe - e intercultural)? 

(   ) atende totalmente   (   ) atende parcialmente  (   ) não atende

  

2.14. Quais são os fatores facilitadores que tem contribuído para uma prática extensionista 

mais alinhada aos princípios e objetivos da PNATER? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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2.15. Quais são os fatores que restringem ou impedem uma prática extensionista conforme os 

princípios e objetivos da PNATER? 

 ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2.16. A EMPAER tem desenvolvido ações organizadas de formação inicial e continuada dos 

extensionistas em relação à utilização das diretrizes da PNATER (metodologias participativas, 

agricultura de base ecológica, valorização dos conhecimentos empíricos e tradicionais)?  

(   ) frequentemente   (   ) ocasionalmente   (   ) não desenvolve 

2.17. Avalia que os princípios e objetivos da PNATER: 

(   ) são os ideais para a extensão rural dirigida à agricultura familiar  

(   ) precisam ser ajustados/mudados 

2.18. Quais os principais problemas (de ordem financeira, humana e estrutural) enfrentados 

pelo seu escritório local?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2.19. Qual o tipo de apoio que o escritório local recebe da Diretoria regional da EMPAER? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2.20. Quais as exigências de trabalho (projetos, relatórios, metas, etc.) que a Diretoria 

Regional da EMPAER demanda do escritório 

local?______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2.21. Como o senhor avalia a importância da sua atividade para a EMPAER? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2.22. Qual sua perspectiva sobre o futuro da EMPAER? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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2.23. O seu escritório local possui: 

Total de funcionários:  ______________ 

Agrônomos: ______ Veterinários: ____ Zootecnistas: ____ Técnicos agrícolas: _______ 

Assistente social:_________  Economia Doméstica:_________ 

Outras formações: _____________________ 

Total de veículos: _________________ Há cota de combustível? ___________________ 

 


