
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE 

 

 

 

 

RAPHAEL FERNANDO DINIZ 

 

DIÁLOGO DE SABERES  

 

OU  

MONÓLOGO DO CONHECIMENTO? 

AÇÃO EXTENSIONISTA E POLÍTICAS DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL NO VALE DO 

JEQUITINHONHA MINEIRO 

PRESIDENTE PRUDENTE 

2018 

 
 

 

 

 

 



II 

 

RAPHAEL FERNANDO DINIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÁLOGO DE SABERES OU MONÓLOGO DO CONHECIMENTO?  

AÇÃO EXTENSIONISTA E POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL NO 

VALE DO JEQUITINHONHA MINEIRO 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Geografia da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual 

Paulista, campus de Presidente Prudente, para 

obtenção do Título de Doutor em Geografia.  

 

Área de Concentração: Produção do Espaço 

Geográfico  

Linha de Pesquisa: Dinâmicas Agrárias, Políticas 

Públicas e Desenvolvimento Rural 

Orientador: Prof. Dr. Antonio Nivaldo 

Hespanhol 

Agência de Fomento: Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) – 

processo 2013/25725-8 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE PRUDENTE 

2018



 

 



III 

 

As opiniões, hipóteses e conclusões ou 

recomendações expressas neste material são de 
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Às mulheres e homens dos Vales do Jequitinhonha mineiro, agricultoras e 
agricultores familiares, quilombolas e indígenas, que tiveram sua humanidade 
negada, roubada e destruída, mas que, sábios e conscientes de sua condição de 
seres culturais, históricos e inacabados, resistem e re-existem cotidianamente 
em busca de justiça, autonomia, liberdade e de sua humanização, assim como 

aos extensionistas rurais que lutam pela construção de um serviço 
extensionista mais humanista, horizontal e dialógico,  

dedico este trabalho... 
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L’éducation rend les citoyens indociles et difficiles à gouverner 

(Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet, 1743-

1794) 

 

 

 

 

 

 

 
Emancipate yourselves from mental slavery 

None but ourselves can free our minds  

(Redemption Song, Bob Marley) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
All in all it's just another brick in the wall 

All in all you're just another brick in the wall  

(Another brick in the wall, Pink Floyd) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Miseráveis são os que se confessam derrotados. Mas os pobres não se 

entregam. Eles descobrem cada dia formas inéditas de trabalho e de 

luta. Assim, eles enfrentam e buscam remédios para suas dificuldades 

(Milton Santos, Por uma outra globalização, 2000, p. 132). 
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RESUMO 

Ao longo da segunda metade do século XX, o processo de modernização da base técnica da 

agricultura brasileira foi orientado à introdução de novas lógicas e racionalidades de produção 

estreitamente ligadas à ordem hegemônica do capitalismo global. Neste contexto, a produção e 

difusão de tecnologias e conhecimentos científicos foi viabilizada pela participação ativa de 

diversos agentes sociais, dentre os quais as instituições de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(ATER). Tais instituições atuaram na intermediação entre os institutos de pesquisa e inovação 

tecnológica e os produtores rurais, assim como na execução de políticas agrícolas e de crédito 

rural elaboradas pelo Estado brasileiro. Neste sentido, buscamos com esta pesquisa analisar, 

refletir e teorizar sobre o protagonismo destas instituições na construção de um espaço rural cada 

vez mais racionalizado, artificializado e normatizado no país. Para isso, além de interpretar e 

discutir esta questão em âmbito nacional, selecionamos como recorte espacial de investigação os 

municípios pertencentes aos três Territórios da Cidadania (TCs) do Vale do Jequitinhonha-MG. 

Nesta região, nos dedicamos a analisar os progressos realizados e os desafios enfrentados pela 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do estado de Minas Gerais (EMATER-MG) em 

executar políticas públicas de desenvolvimento rural e implementar a Política Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER). Para consecução desses objetivos, além da 

revisão bibliográfica sobre o tema, objeto, território de estudo e conceitos geográficos 

fundamentais à pesquisa, realizamos o levantamento, compilação e análise de dados e 

informações obtidas em fontes primárias e secundárias. A partir desse exercício, defendemos a 

tese de que, além de uma prática social, a prática extensionista se configura numa prática espacial, 

que ora se manifesta enquanto heteronomia, a serviço dos atores hegemônicos e da construção do 

meio técnico-científico-informacional nos espaços rurais, ora busca engendrar estratégias 

insurgentes, voltadas à autonomia dos sujeitos e grupos sociais subalternizados e à criação de 

espaços de contiguidade, cooperação e integração solidária. No que concerne à PNATER, 

demonstramos que, apesar dos progressos realizados entre 2004 e 2014, o Estado ainda não foi 

capaz de superar problemas históricos da gestão de políticas públicas no Brasil, como a 

distribuição desigual de recursos financeiros entre as regiões do país e entre os estados que as 

compõem. Em Minas Gerais e no Vale do Jequitinhonha, depreendemos que o serviço público de 

ATER visa atender, primordialmente, às diretrizes de política agrícola do Estado e às obrigações 

assumidas com seus agentes mantenedores, as quais podem ou não corresponder aos anseios e 

demandas dos sujeitos sociais rurais e aos objetivos e orientações estratégicas da PNATER. A 

implementação de políticas públicas e programas de governo pelos extensionistas da EMATER-

MG possibilitou a realização de progressos socioeconômicos e ambientais importantes nesta 

região, os quais resultaram, em seu conjunto, em contribuições para a evolução dos indicadores 

econômicos e sociais dos municípios pesquisados. No entanto, ainda persiste uma série de 

problemas que impedem aos sujeitos sociais rurais a manutenção, aprimoramento e expansão dos 

projetos implementados, o pleno cumprimento de seus objetivos e a apropriação efetiva de seus 

benefícios por outros sujeitos sociais. Para a resolução/mitigação destes problemas, propusemos 

que o esforço coletivo e solidário dos sujeitos sociais do Vale do Jequitinhonha-MG seja 

subsidiado pela estruturação de redes pensantes, densas e diversificadas, estratégia com 

considerável potencial de engendrar práticas espaciais insurgentes e instituir espaços de 

contiguidade, solidariedade, horizontalidade, autonomia e esperança frente a uma realidade 

marcada por valores como o individualismo, o egoísmo, a competição e a ganância. 

Palavras-chave: Assistência Técnica e Extensão Rural. Política Nacional de Assistência Técnica 

e Extensão Rural. Agricultura familiar. EMATER-MG. Vale do Jequitinhonha-MG. 
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 الملخص
 

كانت عملية تحديث الزراعة البرازيلية موجهة بشكل أساسي نحو إدخال عقليات ، طوال النصف الثاني من القرن العشرين

هذا السياق، تم  في .العالميةوعقالنية اإلنتاج وتنظيم المجال الريفي، ترتبط ارتباطا وثيقا بنظام الهيمنة الرأسمالية  جديدة

 متسهيل إنتاج ونشر التكنولوجيات والمعارف العلمية من خالل المشاركة الفعالة للعديد من الفاعلين الجمعويين، من بينه

بين معاهد البحوث  .، وذلك كوسيط) االسم المختصر باللغة البرتغالية ATER (مؤسسة المساعدة التقنية واإلرشاد الزراعي

 .والتنمية الزراعية التي وضعتها الدولة البرازيلية القروضتنفيذ سياسات  فضال عنالزراعية والمنتجين الريفيين، 

 

وبهذا المعنى، كان الهدف من هذا البحث هو تحليل وعكس وتنظير دور هذه المؤسسات في تأسيس مجال ريفي بشكل يكون 

 داخل البالد. فيه أكثر ترشيدا وموحد صناعيا

 

ولهذا، من أجل تفسير ومناقشة هذه المسألة على الصعيد الوطني، اخترنا كمجال للبحث البلديات التي تنتمي إلى ثالثة 

في هذه  . في والية ميناس جيرايس )البرازيل( وادي جيكويتنهونها، "التراب الوطني" )األقاليم المواطنة، ترجمة حرة(

في والية ميناس المساعدة التقنية واإلرشاد الزراعي لتقدم المحرز والتحديات التي تواجهها مؤسسة المنطقة، قد قمنا بتحليل ا

للتنمية القروية والسياسة  عموميةالمختصر في اللغة البرتغالية( لتنفيذ السياسات ال االسم EMATER-MG)جيرايس 

 ) .ر في اللغة البرتغاليةالمختص االسم PNATERالوطنية للمساعدة التقنية واإلرشاد الزراعي )

 

الببليوغرافية حول  الموضوع ، الهدف، ومجال الدراسة والمفاهيم الدراسة    ولتحقيق هذه األهداف، باإلضافة إلى

الجغرافية المهيكلة للبحث، قمنا بجمع، تصنيف وتحليل البيانات والمعلومات المتحصل عليها من المصادر األولية والثانوية، 

ان ندافع عن األطروحة التي مفادها أنه باإلضافة الى الممارسة االجتماعية فالممارسة التمددية تشكل أيضا وهكذا نحاول 

-ممارسة مكانية، والتي تتجلى في بعض األحيان كغياب االستقاللية في خدمة الفاعلين المهيمنين وبناء البيئة التقنية

ى وضع استراتيجيات ثورية ، تهدف إلى استقاللية األفراد والمجموعات المعلوماتية في المناطق الريفية ، ويسعى أحيانًا إل

 االجتماعية الفرعية لخلق فضاءات من التواصل والتعاون والتكامل و التضامن.

 

، أظهرنا أنه على الرغم من التقدم المحرز PNATERأما فيما يخص السياسة الوطنية للمساعدة التقنية واإلرشاد الزراعي 

، فإن الدولة لم تنجح بعد في التغلب على التحديات التاريخية إلدارة السياسات العامة في 2014و 2004بين عامي 

 البرازيل، مثل التوزيع غير المتكافئ للموارد المالية بين مناطق البالد وبين واليتهم.

 

لمساعدة التقنية واإلرشاد الزراعي استنتجنا في والية ميناس جيرايس وإقليم وادي جيكويتنهونها أن الخدمة العامة لمؤسسة ا

ATER تهدف في المقام األول إلى تنفيذ جميع توجهات السياسة الزراعية للدولة واحترام االلتزامات المفترضة مع ،

الجهات المانحة لها، والتي قد تكون أو ال تتوافق مع رغبات ومتطلبات الفاعلين الجمعويبن واألهداف والتوجهات 

 .PNATERياسة الوطنية للمساعدة التقنية واإلرشاد الزراعي االستراتيجية للس

 

اقتصادي -إلى تقدم اجتماعي EMATER-MGأدى تنفيذ السياسات العامة والبرامج الحكومية من قبل وكالء اإلرشاد 

ا. ومع ذلك، وبيئي كبير في هذه المنطقة، مما ساهم في تطور المؤشرات االقتصادية واالجتماعية للبلديات التي تمت دراسته

هناك عدد من المشاكل التي ال تزال قائمة وتمنع الفاعلين الجمعويين القرويين من الحفاظ على المشاريع المنفذة وتحسينها 

 وتطويرها، ودلك من خالل احترام جميع أهدافها والسماح باستعمال منافعها بفاعلية من طرف الفاعلين الجمعويين االخرين. 

 

مشاكل، اقترحنا ان الجهود الجماعية والتضامنية للفاعلين الجمعويين لوادي جيكويتنهونها، يجب أن ولحل وتخفيف هذه ال

تكون مدعومة عن طريق هيكلة الشبكات الفكرية الكثيفة والمتنوعة، إنها استراتيجية مناسبة لتوليد الممارسات المجالية 

عوض واقع يتميز بقيم مثل الفردية واألنانية والمنافسة  ، متضامنة، أفقية، ومستقلةخلق مساحات من التواصلالثورية و

 والجشع.

 

 
 الكلمات المفتاحية:

 

السياسات العامة للتنمية الريفية. السياسة الوطنية للمساعدة الفنية واإلرشاد الزراعي.  -المساعدة التقنية واإلرشاد الزراعي 

EMATER-MG.  .وادي جيكويتنهونها، والية ميناس جيرايس، البرازيل 
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ABSTRACT 
Throughout the second half of the 20th century, the process of modernisation of Brazilian 

agriculture was orientated towards the introduction of new logics and rationalities of production 

and organization of rural space, closely linked to the hegemonic order of global capitalism. Within 

this context, production and diffusion of scientific technology and knowledge was made feasible 

through the participation of a diverse array of social agents. Amongst which existed the 

institutions of Technical Assistance and Rural Extension (ATER – acronym portuguese). These 

organisations acted as intermediaries between research institutes of technological innovation and 

rural producers, disseminating modernised agricultural practices, aided through the execution of 

rural credit and agricultural policies mandated by the Brazilian Government. In this sense, this 

study aims to analyse, reflect and theorise in regards to the role actuated by such institutions in the 

construction of a rural environment increasingly more rationalized, artificialized and normalized 

throughout the country. In order to achieve this, as well as to interpret and discuss this question on 

a national scale, case studies were carried out to act as spatial samples for investigation. The area 

of investigation selected pertains to the municipalities of the three Citizen Territories of the 

Jequitinhonha Valley - Minas Gerais. Within these territories, we focused on analysing the 

progress and challenges confronted by the state-owned Company of Technical Assistance and 

Rural Extension of the state of Minas Gerais (EMATER-MG). Assessed was its successful 

execution of rural development policies through the implementation of the National Policy of 

Technical Assistance and Rural Extension (PNATER). To achieve this analysis, a literature 

review on the theme, object, territory and geographic concepts fundamental to the study was 

completed. Also carried out was the collection, compilation and analysis of data obtained through 

sources both primary and secondary in nature. We defend the thesis that as well as a social 

practise, extensionism constitutes a spatial practise that is at times acquiesced to the service of 

hegemonic actors leading to the construction of a techno-scientific-informational environment 

within rural spaces. However, in other instances, the practise searches to promote innovative 

strategies directed towards the autonomy of subalternate subjects and social groups and the 

creation of spaces that represent solidarity, continuity, cooperation and integration. In relation to 

PNATER, we demonstrate that despite the progress achieved between 2004 and 2014, the state 

was unable to fully overcome historically persistent problems regarding the execution of public 

policy in Brazil. Perhaps principal among which being the unequal distribution of financial 

services among regions of the country and within the states that constitute them. In the State of 

Minas Gerais, including the Jequitinhonha Valley, based on our findings we argue that the public 

service ATER attends primarily to the agricultural policy guidelines of the State as well as the 

obligations assumed by its supporting agents, of which, may or may not correspond to the wishes 

and demands of the social subjects and strategic objectives and guidelines of PNATER. It can be 

said that, the implementation of public policies and government programs by the extensionists of 

EMATER-MG did enable important socio-economic and environmental progress to occur within 

the region. This contributed to the improvement of economic and social indicators of the 

municipalities surveyed. However, a series of hindrances persist that prevent the rural social 

subjects from maintaining, improving and expanding upon the projects implemented, as well as, 

the full accomplishment of their objectives and the effective appropriation of their benefits. In 

order to resolve/mitigate these problems, we propose that the solidarity and collective effort of the 

social subjects of the Jequitinhonha Valley be supported by the creation of dense, critical thinking 

and diversified networks of stakeholders. A strategy with considerable potential to engender 

insurgent spacial practices and establish spaces of contiguity, solidarity, horizontality, autonomy 

and hope in the face of a reality marked by values such as individualism, selfishness, competition 

and greed. 

Key-words: Technical Assistance and Agricultural Extension. National Policy of Technical 

Assistance and Agricultural Extension. Family Farming. EMATER-MG. Jequitinhonha Valley, 

Minas Gerais, Brazil. 
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RESUME 

Tout au long de la seconde moitié du XXe siècle, le processus de modernisation de l’agriculture 

brésilienne a été fondamentalement orienté vers l’introduction de nouvelles logiques et 

rationalités de production et d’organisation de l’espace rural étroitement liées à l’ordre 

hégémonique du capitalisme mondial. Dans ce contexte, la production et la diffusion de 

technologies et de connaissances scientifiques ont été facilitées par la participation active de 

plusieurs acteurs sociaux, parmi lesquels les institutions d’Aide Technique et Vulgarisation 

Agricole (ATER – acronyme en portugais), exécutant l’intermédiation entre les instituts de 

recherche agronomique et les producteurs ruraux, ainsi qu’en mettant en œuvre des politiques de 

crédit agricole et de développement agricole élaborées par l’État brésilien. En ce sens, cette 

recherche avait pour but d’analyser, réfléchir et théoriser sur le rôle de ces institutions dans la 

construction d’un espace rural de plus en plus rationalisé, artificialisé et normalisé dans le pays. 

Pour cela, en plus d’interpréter et de discuter de cette question au niveau national, nous avons 

sélectionné comme espace de recherche les municipalités appartenant aux trois « Territórios da 

Cidadania » (Territoires de la Citoyenneté, traduction libre) de la Vallée du Jequitinhonha, dans 

l’état de Minas Gerais (Brésil). Dans cette région, nous avons analysé les progrès réalisés et les 

défis rencontrés par l’institution d’aide technique et vulgarisation agricole de l’état de Minas 

Gerais (EMATER-MG – acronyme en portugais) à mettre en œuvre des politiques publiques de 

développement rural et de la Politique Nationale d’Aide Technique et Vulgarisation Agricole 

(PNATER – acronyme en portugais). Pour atteindre ces objectifs, outre l’étude bibliographique 

sur le thème, l’objet, le territoire d’étude et les concepts géographiques fondamentaux à la 

recherche, nous avons réalisé la collecte, la compilation et l’analyse des données et informations 

obtenues dans les sources primaires et secondaires. Ainsi, nous défendons la thèse selon laquelle, 

outre une pratique sociale, la pratique extensionniste constitue aussi une pratique spatiale, qui se 

manifeste, parfois comme hétéronomie, au service des acteurs hégémoniques et de la construction 

de l’environnement technico-scientifico-informationnel dans les espaces ruraux, et parfois cherche 

à engendrer des stratégies révolutionnaires, visant à l’autonomie des individus et groupes sociaux 

subalternisés et la création d’espaces de contiguïté, coopération et intégration solidaire. En ce qui 

concerne la PNATER, nous avons montré que malgré les progrès réalisés entre 2004 et 2014, 

l’État n’a pas encore réussi à surmonter les enjeux historiques de la gestion des politiques 

publiques au Brésil, tels que la répartition inégale des ressources financières entre les régions du 

pays et entre leurs états. Dans l’état de Minas Gerais et le territoire de la Vallée do Jequitinhonha, 

nous avons constaté que le service public d’ATER vise principalement à mettre en œuvre toutes 

les orientations de la politique agricole de l’État et à respecter les obligations assumées avec ses 

bailleurs de fonds, lesquelles peuvent ou non correspondre aux souhaits et demandes des acteurs 

sociaux et aux objectifs et orientations stratégiques de la PNATER. La mise en œuvre des 

politiques publiques et des programmes gouvernementaux par les agents de vulgarisation de 

l’EMATER-MG a permis la réalisation d’importants progrès socio-économiques et 

environnementaux dans cette région, contribuant à l’évolution des indicateurs économiques et 

sociaux des municipalités étudiées. Cependant, un certain nombre de problèmes persistent et 

empêchent les acteurs sociaux ruraux de maintenir, d’améliorer et de développer les projets mis 

en œuvre, de respecter de tous leurs objectifs et de permettre l’appropriation effective de leurs 

avantages par d’autres acteurs sociaux. Visant à résoudre/atténuer ces problèmes, nous avons 

proposé que l’effort collectif et solidaire des acteurs sociaux de la Vallée du Jequitinhonha soit 

soutenu par la structuration de réseaux pensants, denses et diversifiés, une stratégie susceptible 

d’engendrer des pratiques spatiales révolutionnaires et de créer des espaces de contiguïté, de 

solidarité, d’horizontalité, d’autonomie et d’espoir face à une réalité marquée par des valeurs 

telles que l’individualisme, l’égoïsme, la compétition et l’avidité. 

Mots-clés : Aide technique et Vulgarisation Agricole. Politique Nationale d’Aide Technique et 

Vulgarisation Agricole. Agriculture Familiale. EMATER-MG. Vallée du Jequitinhonha, état de 

Minas Gerais, Brésil. 
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RESUMEN 

En la segunda mitad del siglo XX el proceso de modernización de la base técnica de la agricultura 

brasilera fue fundamentalmente orientado a la introducción de nuevas lógicas y racionalidades de 

producción y organización del espacio rural, las cuales están estrechamente ligadas a la orden 

hegemónica del capitalismo global.  En este contexto, la producción y difusión de tecnologías y 

conocimientos científicos fue visibilizada por la participación activa de diversos agentes sociales, 

entre los cuales están las instituciones de Asistencia y Extensión Rural (ATER). Estas 

instituciones actuaron como mediadoras entre los institutos de investigación e innovación 

tecnológica y los productores rurales, así como en la ejecución de políticas agrícolas y de crédito 

rural elaboradas por el Estado brasilero. En este contexto, nuestra investigación busca analizar, 

reflexionar y teorizar sobre el protagonismo de estas instituciones en la construcción de un 

espacio rural cada vez más racionalizado, artificial y normativo en el país. Por lo tanto, además de 

interpretar y discutir esta cuestión en el ámbito nacional, seleccionamos como recorte espacial de 

investigación los municipios pertenecientes a los tres Territorios de la Ciudadanía del Valle do 

Jequitinhonha (Minas Gerais).  En esta región analizamos los progresos realizados y los desafíos 

enfrentados por la Empresa de Asistencia Técnica y Extensión Rural del estado de Minas Gerais 

(EMATER-MG) para ejecutar políticas públicas de desarrollo rural e implementar la Política 

Nacional de Asistencia Técnica y Extensión Rural (PNATER). Para desarrollar tales objetivos, 

además de la revisión bibliográfica sobre el tema, objeto, territorio de estudio y conceptos 

geográficos fundamentales a la investigación, realizamos un levantamiento, compilación y análisis 

de datos e informaciones obtenidas en fuentes de origen primario y secundario. A partir de este 

ejercicio, defendemos la tesis de que más allá de una práctica social, la práctica extensionista 

configura también una práctica espacial, que se manifiesta como heteronomía, tanto al servicio de 

los autores hegemónicos y de la construcción del medio técnico-científico-informacional en los 

espacios rurales, como una búsqueda de engendrar estrategias insurgentes, enfocadas a la 

autonomía de los sujetos y grupos sociales subalternos y a la creación de espacios de continuidad, 

cooperación e integración solidaria. En lo que tiene que ver con PNATER, demostramos que a 

pesar de los progresos realizados entre 2004 y 2014 el Estado todavía no fue capaz de superar 

problemas históricos de la gestión de políticas públicas en Brasil, como la distribución desigual de 

recursos financieros entre las regiones del país y entre los estados que las componen. En Minas 

Gerais y en el Valle do Jequitinhonha concluimos que el servicio público de la ATER busca 

atender, primordialmente, las directrices de política agrícola del Estado y las obligaciones 

asumidas con los agentes que las implementan, las cuales pueden o no corresponder a los deseos y 

demandas de los sujetos sociales rurales y a los objetivos y orientaciones estratégicas de la 

PNATER. La implementación de políticas públicas y programas de gobierno por los 

extensionistas de la EMATER-MG posibilitó la realización de progresos socioeconómicos y 

ambientales importantes en esta región, los cuales resultaron en su conjunto en contribuciones 

para la evolución de los indicadores económicos y sociales de los municipios investigados. Sin 

embargo, aún persiste una serie de problemas que impiden a los sujetos sociales rurales la 

manutención, mejoramientos y expansión de los proyectos implementados, el pleno cumplimiento 

de sus objetivos y la apropiación efectiva de sus beneficios por otros sujetos sociales. Para la 

resolución/mitigación de estos problemas, propusimos que el esfuerzo colectivo y solidario de los 

sujetos sociales del Valle de Jequitinhonha-MG sea subsidiado por la estructuración de redes 

pensantes, densas y diversificadas, estrategia con considerable potencial de engendrar prácticas 

espaciales insurgentes e instituir espacios de contigüidad, solidaridad, horizontalidad, autonomía y 

esperanza frente a una realidad marcada por valores como el individualismo, egoísmo, 

competencia y ganancia. 

 

Palabras-clave: Asistencia Técnica y Extensión Rural. Política Nacional de Asistencia Técnica y 

Extensión Rural. Agricultura Familiar. EMATER-MG. Valle de Jequitinhonha-MG. 
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INTRODUÇÃO 
 

o longo das últimas décadas diversas pesquisas têm sido realizadas no campo 

científico da Geografia, especialmente no subcampo da Geografia Agrária, sobre o 

processo de modernização da base técnica da agricultura brasileira e seus efeitos 

no campo e nas cidades, com conclusões que evidenciam a natureza excludente, desigual e 

contraditória desse processo e seus altos custos ambientais, culturais e sociais.  

Muitas vezes, os esforços de análise se concentram na compreensão das novas 

dinâmicas espaço-temporais do agronegócio e suas implicações socioeconômicas nos espaços 

urbano e rural, na investigação sobre os impactos socioambientais decorrentes do uso 

indiscriminado de insumos sintéticos e na reflexão sobre a emergência de movimentos sociais 

de contestação e luta por um novo modelo de desenvolvimento para o campo.  

No entanto, menor atenção tem sido dedicada ao papel desempenhado pelos agentes 

sociais, instituições e políticas públicas de assistência técnica e extensão rural (ATER) que, 

desde a segunda metade do século XX, têm atuado na execução de políticas agrícolas e de 

crédito rural elaboradas pelo Estado brasileiro e, por conseguinte, contribuído para a 

introdução de novas lógicas e racionalidades de produção e organização sócio-espaciais no 

campo, influenciadas, predominantemente, pela ordem hegemônica do capitalismo global. 

Diante, então, da carência de pesquisas sobre esta temática na Geografia, o presente 

trabalho teve como mote refletir sobre o protagonismo das instituições de ATER na 

(re)produção e (re)organização dos espaços rurais no Brasil, atendo-se especialmente à 

Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER), instituída no início do 

século XXI com o propósito de criar um novo modelo de prática extensionista. Tal modelo 

buscou fomentar iniciativas e projetos contra-hegemônicos de desenvolvimento rural voltados 

para a transição agroecológica no campo, com foco nos sujeitos excluídos do processo de 

“modernização conservadora” do século XX. 

Para a consecução deste objetivo, nos dedicamos a investigar os resultados, limites e 

perspectivas desta nova política de ATER a partir das ações extensionistas realizadas em 

articulação com projetos de desenvolvimento rural em territórios de agricultores familiares, 

quilombolas e indígenas. 

 Para isso, elegemos os três Territórios da Cidadania (TCs) do Vale do Jequitinhonha 

mineiro (alto, médio e baixo) como recorte espacial da pesquisa (FIG. 1) (QUADRO 1), onde 

a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (EMATER-MG) presta 

serviços de ATER para os sujeitos sociais rurais há mais de cinco décadas.  

A 

We don’t need no education 

We don’t need no thought control 

(Another Brick in the wall, Pink Floyd) 
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QUADRO 1  

Territórios da Cidadania do Vale do Jequitinhonha mineiro - 2014 

Territórios da Cidadania 

Alto (20 municípios) Médio (18 municípios) Baixo (16 municípios) 

Aricanduva Angelândia Almenara 

Capelinha Araçuaí Bandeira 

Carbonita Berilo Divisópolis 

Coluna Cachoeira de Pajeú Felisburgo 

Couto de Magalhães de Minas Chapada do Norte Jacinto 

Datas Comercinho Jequitinhonha 

Diamantina Coronel Murta Joaíma 

Felício dos Santos Francisco Badaró Jordânia 

Gouveia Itaobim Mata Verde 

Itamarandiba Itinga Monte Formoso 

Leme do Prado Jenipapo de Minas Palmópolis 

Minas Novas José Gonçalves de Minas Rio do Prado 

Presidente Kubitschek Medina Rubim 

Rio Vermelho Novo Cruzeiro Salto da Divisa 

São Gonçalo do Rio Preto Padre Paraíso Santa Maria do Salto 

Senador Modestino Gonçalves Pedra Azul Santo Antônio do Jacinto 

Serra Azul de Minas Ponto dos Volantes  

Serro Virgem da Lapa 

 
Turmalina  

Veredinha  

Fonte: Portal da Cidadania. Disponível em: 

<http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/xowiki/120Territorios> Acesso em 12 set. 

2013 

 

Os 54 municípios dos três TCs do Vale do Jequitinhonha, na regionalização da 

EMATER-MG, têm seus Escritórios Locais (ESLOCs) hierarquicamente subordinados a 

cinco Unidades Regionais1 (UREGIs) da empresa, sediadas nos municípios de: Diamantina, 

Capelinha, Almenara, Salinas e Teófilo Otoni (FIG. 2). 

                                                 
1 As UREGIs, por sua parte, estão subordinadas à Unidade Central da EMATER-MG, com sede em Belo 

Horizonte. 
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Esta escolha se justificou pelos seguintes motivos: a) conhecimento prévio da 

realidade sócio-espacial do Vale do Jequitinhonha/MG (DINIZ, 2010; DINIZ; TUBALDINI, 

2011; TUBALDINI et al., 2011; DINIZ et al., 2013; DINIZ, 2013); b) contatos já 

estabelecidos com os profissionais de ATER em distintos escritórios locais e regionais da 

EMATER-MG desta região; c) existência de várias políticas públicas e programas de governo 

implementados pela EMATER-MG; d) carência de estudos sobre os efeitos da PNATER na 

prática extensionista e nas políticas de desenvolvimento rural nesta região e em Minas Gerais. 

 Dentre estas justificativas, é oportuno destacar que desde a criação da PNATER, em 

2003, poucas pesquisas foram realizadas sobre as mudanças ocorridas no serviço público de 

ATER em Minas Gerais, sobretudo com investigações direcionadas à compreensão das ações 

executadas em articulação com as políticas de desenvolvimento territorial. Dentre os estudos 

já realizados, predominam abordagens fragmentadas dos efeitos desta política nas atividades 

de ATER no estado, ora pesquisando um recorte espacial específico de análise (um município 

ou microrregião, por exemplo) (PAIVA, 2012; ALVES, 2017), ora enfocando a prática 

extensionista sob uma perspectiva de gênero (MONTEIRO, 2008). 

Adicionalmente, é importante ressaltar que desconhecem-se estudos sobre o papel dos 

agentes de ATER na implementação de políticas de desenvolvimento rural em contextos 

étnicos específicos no estado, como no caso das comunidades quilombolas e indígenas. Neste 

sentido, tendo em vista o tratamento diferenciado dado a estes grupos étnicos na PNATER, 

fez-se necessário investigar como a EMATER-MG tem atuado nestes territórios, buscando 

compreender os progressos alcançados e os desafios enfrentados à promoção de uma prática 

extensionista que atenda às especificidades e demandas de diferentes grupos. 

 

 

QUESTÕES NORTEADORAS DA PESQUISA 
 

Diante desse contexto, algumas questões emergiram como problemas fundamentais a 

serem investigados com o intuito de nos guiar a uma melhor compreensão dos resultados da 

PNATER na prática extensionista e nas políticas de desenvolvimento rural executados pela 

EMATER-MG nos três TCs do Vale do Jequitinhonha mineiro: 

 

1) Quais mudanças podem ser observadas nos espaços rurais onde ocorreram as ações de 

ATER em articulação com as políticas de desenvolvimento rural implementados ao 

longo do período 2004-2014? Em que medida estas ações atendem aos princípios do 
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desenvolvimento rural sustentável e da transição agroecológica idealizados na 

PNATER? 

2) Como se caracterizam as bases filosóficas e metodológicas do serviço extensionista 

executado pela EMATER-MG? Em que medida este serviço tem se norteado por 

relações mais horizontais e dialógicas com o seu público? 

3) Especificamente em relação aos territórios quilombolas e indígenas, as práticas 

extensionistas e as políticas de desenvolvimento rural são construídas de acordo com 

as particularidades étnicas e anseios desses grupos? 

 

 

HIPÓTESES 
 

Considerando estas questões, formulamos as seguintes hipóteses como respostas 

preliminares a serem verificadas, confirmadas ou refutadas, no decorrer da pesquisa: 

O serviço público de ATER e as políticas de desenvolvimento rural ainda não 

produziram mudanças substanciais nos TCs do Vale do Jequitinhonha/MG, sendo incapazes 

de promover a transição agroecológica e atender aos princípios e objetivos do 

desenvolvimento rural sustentável propostos pela PNATER.  

Isso ocorre porque as bases filosóficas e metodológicas que orientam a ação 

extensionista ainda são caracterizadas por relações verticais de um modelo difusionista-

inovador, com raras possibilidades de abertura à participação democrática de seu público e, 

sobretudo, sem um diálogo com os seus saberes tradicionais, mantendo as práticas 

conservadoras de um monólogo do conhecimento científico. Ademais, embora os técnicos 

estejam incorporando lentamente os princípios da ação democrática, construtivista e 

humanista propostos na PNATER, suas atividades ainda visam atender primeiramente aos 

objetivos das políticas de Estado para o desenvolvimento rural e transferir tecnologias de 

baixo custo e ecologicamente corretas para os agricultores atendidos.  

E no que concerne à prática extensionista e às políticas de desenvolvimento rural 

voltadas para os territórios indígenas e quilombolas, acredita-se que ambas apresentam poucas 

diferenças em relação àquelas executadas em outros contextos sócio-espaciais, considerando 

os membros destes grupos étnicos apenas como “agricultores familiares” ou “pequenos 

produtores”. 

A partir das questões e hipóteses apresentadas, foram estabelecidos os seguintes 

objetivos para a esta pesquisa: 
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OBJETIVO GERAL 
 

Compreender os resultados e desafios da EMATER-MG e das políticas de 

desenvolvimento rural em promover a transição agroecológica e o desenvolvimento rural 

sustentável nos Territórios da Cidadania do Vale do Jequitinhonha/MG ao longo do período 

2004-2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1) Identificar e analisar as possíveis mudanças ocorridas nas bases filosóficas e 

metodológicas do serviço extensionista mineiro desde a instituição da PNATER em 

2004; 

2) Analisar se as práticas extensionistas e as políticas de desenvolvimento rural buscam 

se adequar às especificidades de distintos contextos sócio-espaciais: territórios 

quilombolas, indígenas e de agricultores familiares; 

3) Investigar os principais desafios à implementação de mudanças na prática 

extensionista e na adoção de uma perspectiva territorial e agroecológica nas políticas 

de desenvolvimento dos TCs do Vale do Jequitinhonha/MG; 

4) Analisar, qualitativa e quantitativamente, como a Extensão Rural foi abordada nos 

estudos em Geografia Agrária ao longo do processo de (re)construção do pensamento 

geográfico, bem como teorizar a respeito de uma intepretação geográfica da prática 

extensionista. 

 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, seguimos inicialmente as sugestões feitas por 

Marre (1991) para a construção de um objeto científico em estudos empíricos, orientando-nos 

a proceder a partir de uma “dupla dialética”: ascendente e descendente.  

Em um primeiro momento, por meio da dialética ascendente escolhemos o tema da 

pesquisa: a extensão rural enquanto projeto educativo destinado à construção do meio técnico-

científico-informacional no campo brasileiro. Para isso, tornou-se imperativo realizar uma 

reflexão teórica e epistemológica em que defendemos a necessidade de se tratar o 

extensionismo não apenas como uma problemática de análise social, como fora abordada por 

diversos autores que se dedicaram ao estudo do tema (ROGERS, 1974; FREIRE, 1983[1969]; 

FONSECA, 1985; QUEDA, 1987; CAPORAL, 1991, 1998), mas também enquanto uma 

problemática geográfica, responsável pela execução de práticas espaciais heterônomas que 
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modificaram profundamente o espaço rural, as relações sócio-espaciais2 entre os seus 

habitantes e as dinâmicas socioeconômicas no campo e nas cidades. Em meio a essas 

reflexões, constatamos a carência de pesquisas sobre a extensão rural na geografia agrária 

brasileira e argumentamos a favor de sua inclusão no universo de questões que são objeto de 

investigação dos geógrafos que se dedicam ao estudo do campo no país.  

Faz-se necessário observar que a construção deste tema foi feita em consonância com 

a sua inserção em um quadro de referência teórico, o qual, de acordo com Marre (1991, p. 11) 

“modifica substancialmente a percepção e a constituição do conteúdo empírico do objeto a ser 

investigado”, fornecendo-nos, por conseguinte, um ponto de vista distinto de nossa 

observação imediata.  

Em relação à dialética descendente, por meio dela definimos os procedimentos 

metodológicos empregados na pesquisa de campo e as formas de análise dos dados e 

informações produzidas, sem, contudo, dissociar a metodologia da teoria, pressuposto básico 

que Marre (1991) nos orienta a seguir. Esta atividade foi dividida em algumas etapas, a saber: 

1) elaboração das dimensões operacionais e indicadores; 2) escolha dos tipos de amostra 

(qualitativa e/ou quantitativa); 3) submissão dos dados e informações a um controle 

experimental; 4) seleção de técnicas de codificação; 5) interpretação dos dados e informações 

a partir de toda teoria. 

No item seguinte apresentamos os procedimentos metodológicos utilizados para a 

coleta e tratamento de dados primários e secundários, organização e análise dos mesmos e, 

por conseguinte, interpretação e compreensão dos processos investigados e produção de 

inteligibilidades sobre o estado da arte da extensão rural no Vale do Jequitinhonha/MG. 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

A definição do conjunto de procedimentos e técnicas utilizadas para a produção de 

uma leitura crítica e reflexiva sobre o tema, objeto e sujeitos dessa pesquisa, em adequação 

aos objetivos que lhes foram traçados, passou pelo entendimento de que a metodologia de um 

estudo científico deve ser construída a partir de roteiros mais flexíveis, espontâneos e livres, 

                                                 
2 Utilizamos neste estudo o conceito sócio-espacial, hifenizado, por entendermos que o mesmo enfatiza, 

conforme argumenta Souza (2013), as relações sociais nos marcos de uma espacialidade determinada, 

referenciada e relativamente condicionada por elas. Ou seja, enquanto o conceito socioespacial refere-se a uma 

estrutura em que o “social” apenas qualifica o “espacial”, o sócio-espacial destaca as relações sociais que 

produziram um determinado espaço (SOUZA, 2013). 
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pois dessa forma, como sugere Hissa (2006), estimula-se o espírito criativo e a liberdade 

imaginativa dos pesquisadores, possibilitando-lhes construir interpretações mais críticas da 

realidade.  

Seguindo essas orientações, buscamos conduzir a elaboração de reflexões que, 

amparadas nos referenciais teórico-metodológicos da Geografia, pudessem nos auxiliar na 

construção e interpretação do objeto de pesquisa. 

Conforme as proposições de Marre (1991), quando iniciamos o processo de construção 

de um objeto científico, não realizamos esta tarefa a partir do “zero”, uma vez que nos 

inserimos em uma história que já produziu seus frutos com os instrumentos e técnicas de sua 

época. Sendo assim, segundo o autor, torna-se imperativo conhecer melhor não apenas o 

objeto, mas também as descontinuidades em que o mesmo foi criado, pois, a partir desse 

exercício, preparar-se-á para a construção de novos objetos e outros olhares sobre os mesmos. 

Sob uma perspectiva semelhante, Hissa (2006) argumenta que o processo criativo na 

produção do conhecimento é sempre um exercício de reinvenção, recriação e transformação 

de algo já construído em algo surpreendentemente novo. Segundo o autor: 

A criação pressupõe uma base material ou intelectual já construída. Não se inventa 

do nada. Criar, portanto, é sempre reinventar. Criar, transformar e rearranjar fazem-

se através de atividades próprias da natureza humana. [...] O ato humano da criação 

envolve a transformação da matéria, ou mesmo da energia intelectual, que circula 

através das ideias, assim como a reconstituição de algo superado em algo 

surpreendentemente novo (HISSA, 2006, p. 126).   

 

A partir dessas premissas, iniciamos a pesquisa com o levantamento bibliográfico, 

especialmente de obras que tratam da epistemologia da Extensão Rural e do processo 

histórico de institucionalização, crise e renovação do extensionismo no Brasil; discussões 

teórico-metodológicas e epistemológicas em Geografia Agrária; formação sócio-espacial do 

Vale do Jequitinhonha mineiro e realidade da EMATER-MG no estado e no recorte espacial 

de investigação. As discussões realizadas a partir dessas leituras orientaram-se por uma 

abordagem relacional e crítica balizada por dois conceitos geográficos fundamentais à 

pesquisa em desenvolvimento: espaço e práticas espaciais. 

Além das reflexões feitas a partir desse levantamento bibliográfico, realizamos 

análises de documentos oficiais que continham informações e dados secundários referentes às 

ações executadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário3-Secretaria de Agricultura 

Familiar-Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural (MDA-SAF-DATER) para a 

implementação da PNATER no Brasil. Os documentos consultados foram: 

                                                 
3 Extinto em 2016 após o golpe parlamentar realizado contra a Presidenta Dilma V. Rousseff (PT).  
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1) Planos Safras da Agricultura Familiar do período 2004-2005 a 2015-2016;  

2) Relatórios de Avaliação dos Planos Plurianuais de 2004-2007, 2008-2011 e 2012-

2015;  

3) Relatórios de Gestão do MDA e da SAF do período 2008 a 2013. 

 

A compilação de informações feita a partir desses documentos foi complementada 

com a abertura4 de requerimentos no site do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao 

Cidadão (e-SIC) solicitando ao MDA os seguintes dados: 

1) Valor dos recursos orçamentários transferidos pelo MDA às entidades estatais e não-

estatais de ATER para a execução de ações de implementação da PNATER no período 

2004-2014 (Protocolos Nº 54800.001395/2015-66 e Nº 54800.001547/2015-21); 

2) Número de agricultores familiares, indígenas, quilombolas, mulheres e jovens 

beneficiados pelas ações de ATER executadas no período 2004-2014 para a 

implementação da PNATER nos estados (Protocolo 54800.000007/2016-19). 

 

A partir da tabulação dos dados obtidos, foram produzidas tabelas e mapas com o 

propósito de analisar a evolução histórica e a espacialização dos recursos investidos em ações 

de ATER e dos sujeitos atendidos por estas ações nos estados.  

No entanto, com o propósito de se realizar uma análise comparativa com os dados de 

outras fontes oficiais, foram consultadas também as informações disponibilizadas pela 

Controladoria Geral da União (CGU), no Portal da Transparência, referentes aos 

investimentos em ações de ATER apresentadas ao órgão pelo MDA e pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) no período 2004-2014. A partir dessa 

consulta, foi possível constatar uma significativa diferença com os valores informados 

inicialmente nos Planos Safras da Agricultura Familiar e nos documentos obtidos junto ao 

MDA, o que nos levou a concluir que o aumento dos recursos para as ações de ATER, embora 

tenha sido expressivo em comparação aos investimentos federais, não foi suficiente para 

suprir a carência destes serviços no espaço rural brasileiro e para atender as demandas das 

entidades extensionistas nos estados. 

Além dos dados obtidos junto aos órgãos federais, foram solicitadas5 informações aos 

órgãos estaduais: Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste 

de Minas Gerais (SEDINOR) e EMATER-MG sobre a execução de projetos de 

desenvolvimento rural e atividades de ATER realizadas no Vale do Jequitinhonha-MG: 

                                                 
4 Solicitações realizadas em setembro de 2015 e respondidas somente em junho de 2016. 
5 Solicitações realizadas em outubro de 2015 e respondidas neste mesmo mês.  
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1) À SEDINOR: quantidade, localização e tipos de projetos financiados pelos Programa 

de Combate à Pobreza Rural (PCPR) I e II (Protocolo 01590.000001/2015-17); 

2) À EMATER-MG: Relatórios Anuais de Atividades (RAAs) produzidos entre os anos 

2003-2015 pelos escritórios locais e regionais selecionados para a realização dos 

estudos empíricos; relação do total de projetos executados com recursos provenientes 

do Plano Brasil Sem Miséria (PBSM) e do total de agricultores familiares atendidos 

pelas Chamadas Públicas de ATER nos municípios pesquisados; Diretrizes e Normas 

que orientam o trabalho extensionista no estado (Protocolo 03040.000001/2016-41). 

 

Adicionalmente, obtivemos junto ao SINTER-MG informações referentes aos 

orçamentos anuais da EMATER-MG; fontes de financiamento da empresa e total de técnicos 

contratados nos últimos 10 anos. Já no site da EMATER-MG foram consultadas as seguintes 

informações: quantitativo de técnicos em cada município do estado, cargo ocupado pelos 

técnicos e seus respectivos salários.  

No que concerne à realidade sócio-espacial dos TCs pesquisados, foram compilados 

da plataforma online do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil dados sobre os 

indicadores de Renda per capita, Esperança de vida ao nascer, Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDH-M) de renda, longevidade e educação dos períodos 1991-2000-

2010, os quais nos possibilitaram conhecer a dinâmica das mudanças ocorridas ao longo das 

últimas décadas nos indicadores sociais que refletem a qualidade de vida de sua população. 

Ademais, na plataforma do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA) foram 

compilados dados referentes à agricultura familiar segundo as estatísticas do Censo 

Agropecuário de 2006, tais como: número de estabelecimentos agropecuários e suas 

respectivas áreas totais e número de estabelecimentos agropecuários que receberam serviços 

de ATER, os quais foram importantes para as análises elaboradas sobre o contexto atual da 

agricultura familiar no país, em Minas Gerais e no Vale do Jequitinhonha-MG. 

Para atender aos objetivos deste estudo e responder aos questionamentos levantados 

em seu início, além da obtenção desses dados secundários, tornou-se indispensável a busca de 

dados e informações de fonte primária, a partir da realização de entrevistas com os 

profissionais da EMATER-MG e com o público beneficiário de seus serviços.  

Para isso, recorremos ao uso de formulários, os quais foram compostos de questões de 

natureza quantitativa e qualitativa, a fim de obter informações e opiniões dos extensionistas e 

dos sujeitos sociais rurais sobre os serviços de ATER nos últimos 10 anos.   

Para a aplicação dos formulários, foram realizados dois trabalhos de campo no recorte 

espacial da pesquisa entre os dias 27/04/2015 e 30/05/2015 e 03/08/2015 e 02/09/2015, 

totalizando 57 dias de investigação. Neste período, as pesquisas foram realizadas em 22 
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municípios dos três TCs do Vale do Jequitinhonha (40%), além de Salinas6 e Belo Horizonte, 

onde estão localizadas, respectivamente, a Unidade Regional (UREGI) de Salinas, e a 

Unidade Central da empresa (FIG. 3). 

                                                 
6 O município de Salinas pertence ao Território da Cidadania do Alto Rio Pardo, enquanto que os escritórios 

locais de Virgem da Lapa e Araçuaí pertencem ao TC do Médio Jequitinhonha. Estes escritórios estão 

subordinados à UREGI de Salinas pelo fato de estarem localizados mais próximos da sede deste município, uma 

vez que as UREGIs de Almenara, Capelinha e Diamantina, pertencentes aos demais TCs do Vale do 

Jequitinhonha, encontram-se localizadas mais distantes de suas sedes municipais. 



- 44 - 

 

 

F
IG

U
R

A
 3

: 
E

sp
ac

ia
li

za
çã

o
 d

o
s 

m
u

n
ic

íp
io

s 
p

er
te

n
ce

n
te

s 
ao

s 
T

er
ri

tó
ri

o
s 

d
a 

C
id

ad
an

ia
 d

o
 V

al
e 

d
o

 J
eq

u
it

in
h
o

n
h
a 

es
tu

d
a
d

o
s 

n
a 

p
es

q
u
is

a
 -

 2
0

1
5

. 

 



- 45 - 

 

Nestes trabalhos de campo foram realizadas entrevistas com 45 técnicos extensionistas 

nos ESLOCs, nas UREGIs, na Unidade Central da EMATER-MG e no SINTER-MG, 

buscando obter informações sobre os seguintes temas: atividades realizadas com os 

agricultores; projetos de desenvolvimento rural implementados; mudanças ocorridas nos 

serviços de ATER após a criação da PNATER; ações voltadas à transição agroecológica; 

situação atual da extensão rural e perspectivas para o seu futuro etc. Para cada cargo ocupado 

pelo extensionista na empresa foi produzido um tipo específico de formulário, com questões 

voltadas para os gerentes das UREGIs (APÊNDICE A), para os técnicos dos ESLOCs 

(APÊNDICE B), para a diretoria do SINTER-MG (APÊNDICE C) e para a diretoria técnica 

na Unidade Central (APÊNDICE D). Ademais, quando surgiram oportunidades de se obter 

outras informações e dados relevantes para a pesquisa, obrigando-nos a “improvisar” no que 

havia sido previamente planejado para o trabalho de campo, realizamos entrevistas sem um 

roteiro pré-estabelecido com coordenadores técnicos nas UREGIs e na Unidade Central da 

EMATER-MG. Diante dessas situações, o ato de “improvisar” adquiriu um significado 

diferente daquele dado pelo senso comum de um “comportamento destituído de método, de 

rigor”, mas sim do que Hissa (2006) considera como “manifestação da criatividade”, um 

exercício inerente ao potencial inventivo do campo do saber científico. Segundo o autor: 

Só há improviso, de fato, quando há domínio da matéria abordada. E, além disso, 

improviso não é apenas recurso utilizado por quem domina a matéria. É 

sobrevivência, manutenção do espírito criativo. O improviso é o instante da entrega 

de quem domina a matéria, fazendo da mesma um movimento de criação. [...] A 

improvisação é uma das manifestações da criatividade, sendo que seus riscos são 

inerentes à perspectiva de avanços maiores (HISSA, 2006, p. 134). 

 

Cumpre ressaltar que para dar início à pesquisa de campo, fizemos primeiramente um 

comunicado à Unidade Central da EMATER-MG em Belo Horizonte, por meio do qual 

tentamos, em abril de 2015, realizar uma entrevista com a Diretoria Técnica da empresa. 

Como neste primeiro momento o diretor não pode conceder entrevista, vindo a realizá-la 

somente em setembro, fomos informados que a autorização para o desenvolvimento do estudo 

nos ESLOCs deveria ser concedida pelos gerentes da UREGIs. Sendo assim, fizemos 

primeiramente a apresentação da pesquisa e uma entrevista com os gerentes regionais, 

obtendo, a partir de então, a autorização para realização do estudo com os técnicos 

extensionistas nos ESLOCs. Nestes escritórios, antes do início das entrevistas, era entregue 

uma carta de apresentação da pesquisa aos técnicos, contendo todas as informações referentes 

ao estudo em andamento e os contatos do pesquisador e de seu orientador. Em seguida, caso o 

técnico aceitasse participar do estudo, era-lhes solicitada a assinatura do Termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido para Participação na Pesquisa (APÊNDICE F) e, em caso 

de consentimento, a autorização para a utilização de um gravador de voz digital para registro 

das respostas. Apenas um entrevistado não aceitou que a entrevista fosse gravada, tendo os 

demais autorizado. As entrevistas duraram entre 90 e 240 minutos, totalizando 

aproximadamente 66 horas de conversação, e os entrevistados foram identificados neste 

estudo por números (1, 2, 3 etc.) com o propósito de preservar a sua identidade. 

A escolha dos ESLOCs para a realização dos estudos empíricos baseou-se nos 

seguintes critérios: existência de ao menos uma política pública de desenvolvimento rural 

implementada pela EMATER-MG no município após a instituição da PNATER; realização de 

ações de ATER junto aos agricultores familiares, quilombolas ou indígenas; disponibilidade 

dos técnicos para agendamento da entrevista. Embora não tenha sido um critério de exclusão, 

buscamos dar preferência aos municípios que contavam com a presença de uma técnica de 

Bem-Estar Social (BES) no quadro de funcionários, tendo em vista que estas profissionais 

desenvolvem ações mais voltadas às questões que os técnicos agropecuários não lidam com 

frequência, como saúde, produção alimentar e organização rural, e para públicos pouco 

atendidos por eles, como mulheres e jovens. Ao final da pesquisa foram entrevistadas seis 

destas profissionais nos seguintes municípios: Serro, Datas, Diamantina, Capelinha, Itaobim e 

Almenara. Na tabela 1 apresentamos detalhadamente a quantidade e a espacialização das 

entrevistas realizadas com os profissionais da EMATER-MG. 

TABELA 1  

Recorte espacial da pesquisa, número de técnicos extensionistas entrevistados e unidades da EMATER-MG onde 

trabalham – 2015 

 
Fonte: Tabulação e organização do autor. 

EXTENSIONISTAS 

AGROPECUÁRIOS
EXTENSIONISTAS BES

BELO HORIZONTE 0 0 1 4 0 0 2

DATAS 1 1 0 0 0 0 0

DIAMANTINA 2 1 0 0 1 1 0

COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS 1 0 0 0 0 0 0

SÃO GONÇALO DO RIO PRETO 1 0 0 0 0 0 0

FELÍCIO DOS SANTOS 1 0 0 0 0 0 0

SENADOR MODESTINO GONÇALVES 1 0 0 0 0 0 0

SERRO 1 1 0 0 0 0 0

MINAS NOVAS 1 0 0 0 0 0 0

VEREDINHA 1 0 0 0 0 0 0

CAPELINHA 2 1 0 0 1 2 0

CHAPADA DO NORTE 1 0 0 0 0 0 0

BERILO 1 0 0 0 0 0 0

TURMALINA 1 0 0 0 0 0 0

VIRGEM DA LAPA 1 0 0 0 0 0 0

ARAÇUAÍ 2 0 0 0 0 0 0

ALMENARA 1 1 0 0 1 0 0

BANDEIRA 1 0 0 0 0 0 0

FELISBURGO 1 0 0 0 0 0 0

JEQUITINHONHA 1 0 0 0 0 0 0

PONTO DOS VOLANTES 1 0 0 0 0 0 0

ITAOBIM 1 1 0 0 0 0 0

ITINGA 1 0 0 0 0 0 0

SALINAS 0 0 0 0 1 0 0

TOTAL 25 6 1 4 4 3 2

SINTER-MGMUNICÍPIOS PESQUISADOS

EXTENSIONISTAS - ESLOCS

DIRETORIA - BH
COORDENADORES - 

UNIDADE CENTRAL

GERENTES 

UREGIS

COORDENADORES 

UREGIS
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Após a realização das entrevistas nos ESLOCs, demos continuidade à pesquisa na 

zona rural dos municípios, procurando investigar junto aos agricultores familiares, 

quilombolas e indígenas os efeitos gerados pelas ações de ATER voltadas à implementação de 

políticas públicas, além de questões como: dimensão dos estabelecimentos rurais; renda 

familiar; organização do trabalho nos estabelecimentos rurais; atividades agropecuárias 

desenvolvidas nestes estabelecimentos; técnicas agropecuárias utilizadas; sociabilidade etc. 

Foram realizadas 51 entrevistas em 33 comunidades rurais de 21 municípios dos três 

TCs do Vale do Jequitinhonha-MG. A quantidade e espacialização das entrevistas realizadas 

em campo é apresentada na tabela 2. 

TABELA 2  

Recorte espacial da pesquisa e quantitativo de indivíduos entrevistados – 2015 

 

Fonte: Tabulação e organização do autor. 

 

Nas comunidades rurais pesquisadas, as entrevistas ocorreram preferencialmente com 

as lideranças locais, geralmente os presidentes das Associações Comunitárias. Tal escolha se 

justificou pelo fato de que estes sujeitos possuem, geralmente, mais conhecimentos sobre o 

processo de implementação de políticas públicas na comunidade, sobre a organização sócio-

espacial local e sobre as principais demandas levantadas pelos moradores nas reuniões 

mensais da associação, além de serem mais articulados e exercerem o papel de líder de suas 

comunidades7.  

                                                 
7 Nas primeiras incursões a campo, optamos por entrevistar não apenas o líder comunitário, mas, também, outros 

moradores. Porém, muitas vezes, estes sujeitos não souberam responder às questões sobre a política pública 

implementada na comunidade e, em geral, emitiam opiniões muito próximas das emitidas pelos seus vizinhos 

sobre o trabalho da EMATER-MG e sobre os benefícios e problemas da referida política pública. Sendo assim, 

para realizar um trabalho mais produtivo, optamos por concentrar nossas investigações nas informações obtidas 

junto às lideranças comunitárias. 

TERRITÓRIO DA CIDADANIA MUNICÍPIOS PESQUISADOS AGRICULTORES FAMILIARES JOVENS ONGs / EFA
ASSENTADOS DE 

REFORMA AGRÁRIA
INDÍGENAS QUILOMBOLAS

DATAS 5 1 0 0 0 0

CAPELINHA 10 0 0 0 0 0

COUTO DE MAGALHÃES DE 

MINAS
2 0 0 0 0 0

DIAMANTINA 3 0 0 0 0 0

FELÍCIO DOS SANTOS 2 0 0 0 0 0

SÃO GONÇALO DO RIO 

PRETO
2 0 0 0 0 0

SENADOR MODESTINO 

GONÇALVES
2 0 0 0 0 0

SERRO 2 0 0 0 0 0

TURMALINA 1 0 2 0 0 0

VEREDINHA 1 0 1 0 0 0

BERILO 2 0 0 0 0 0

ARAÇUAÍ 1 0 0 0 1 0

CHAPADA DO NORTE 1 0 0 0 0 0

ITAOBIM 1 0 0 0 0 0

ITINGA 1 0 0 0 0 0

PONTO DOS VOLANTES 2 0 0 0 0 0

VIRGEM DA LAPA 2 0 0 0 0 1

ALMENARA 0 0 0 0 0 1

BANDEIRA 2 0 0 0 0 0

FELISBURGO 0 0 0 0 0 1

JEQUITINHONHA 0 0 0 1 0 0

TOTAL 42 1 3 1 1 3

TC DO ALTO JEQUITINHONHA

TC DO MÉDIO JEQUITINHONHA

TC DO BAIXO JEQUITINHONHA
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Ressalta-se que, do mesmo modo como procedemos com os extensionistas da 

EMATER-MG, antes de realizarmos as entrevistas com os sujeitos sociais rurais (APÊNDICE 

E) também lhes entregamos uma carta de apresentação da pesquisa em desenvolvimento, 

contendo todas as informações referentes ao estudo e os contatos do pesquisador e de seu 

orientador. Em seguida, caso aceitasse participar do estudo, era-lhes solicitada a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Participação na Pesquisa (APÊNDICE G) 

e, em caso de consentimento, a autorização para a utilização de um gravador de voz digital 

para registro das respostas. Apenas um entrevistado não aceitou que a entrevista fosse 

gravada, tendo os demais autorizado. As entrevistas duraram entre 25 e 120 minutos, 

totalizando aproximadamente 48 horas de conversação. 

Após a realização das entrevistas, os dados obtidos foram tabulados em planilhas do 

Microsoft Office Excel® para a geração posterior de tabelas, gráficos e mapas temáticos. 

Ademais, as perguntas de natureza qualitativa foram transcritas e agrupadas de acordo com as 

temáticas de investigação, sendo utilizadas na análise e confrontação das informações e 

opiniões emitidas pelos técnicos da empresa e pelos distintos grupos de produtores rurais.  

A partir dos dados primários e secundários produzidos, realizamos análises e reflexões 

de modo a criar inteligibilidades sobre as transformações ocorridas no serviço extensionista 

desde a criação da PNATER; os limites ainda não superados pela EMATER-MG para atender 

plenamente aos princípios, diretrizes e objetivos da política; os efeitos sócio-espaciais da 

extensão rural, principalmente no que concerne ao protagonismo exercido nos processos de 

(re)organização e (re)produção sócio-espacial da agricultura familiar, indígena e quilombola 

no Vale do Jequitinhonha-MG.  

Nos capítulos seguintes discorremos sobre estas e outras questões atinentes às 

temáticas centrais do estudo. Além da introdução e das considerações finais, o trabalho é 

constituído por seis capítulos.  

No primeiro capítulo realizamos uma análise histórica da construção do conhecimento 

na Geografia Agrária buscando compreender como e quando o tema da extensão rural passou 

a ser inserido nos estudos geográficos, efetuando, ademais, uma interpretação quantitativa e 

qualitativa das atividades acadêmico-científicas desenvolvidas pelos geógrafos brasileiros em 

relação a esta temática. Adicionalmente, apresentamos algumas proposições teóricas visando 

interpretar a extensão rural não apenas como uma problemática de análise social, mas também 

enquanto uma problemática geográfica, ou seja, que engendra práticas espaciais que 

dinamizam o processo de (re)produção e (re)organização do espaço rural.  
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No segundo capítulo, objetivando superar os discursos que enfatizam a “pobreza” e a 

“miséria” enquanto elementos simbólicos do Vale do Jequitinhonha mineiro, buscamos 

construir uma nova leitura acerca da formação sócio-espacial desta região, enfatizando, por 

outro lado, a riqueza de sua sociobiodiversidade, de seu patrimônio natural, histórico e 

imaterial e, especialmente, os avanços alcançados ao longo das últimas décadas com as 

melhorias nos indicadores de desenvolvimento humano e econômico. Complementarmente, 

apresentamos uma análise acerca do perfil dos sujeitos sociais rurais entrevistados durante as 

pesquisas de campo e das características de seus estabelecimentos de produção. 

No terceiro capítulo realizamos uma revisão histórico-crítica do processo de 

institucionalização, crise e renovação da extensão rural no Brasil, buscando compreender as 

transformações ocorridas nas políticas públicas e na prática extensionista e seu ajustamento às 

demandas do Estado e da sociedade ao longo do século XX e início do XXI. Tendo em vista a 

importância da PNATER para a história recente da extensão rural, analisamos ao final deste 

capítulo o processo de implementação da política e seus avanços e dificuldades em promover 

a ruptura com o paradigma produtivista-modernizador que orienta a ação extensionista no 

país.  

No quarto capítulo realizamos uma análise histórica da extensão rural pública em 

Minas Gerais, destacando as medidas adotadas pela ACAR-MG e, posteriormente, pela 

EMATER-MG para superar as diversas crises que ameaçaram a sua existência. 

Adicionalmente, apresentamos e discutimos o panorama atual do serviço extensionista no 

estado e no recorte espacial da pesquisa, analisando dados relativos à territorialização da 

empresa nos municípios mineiros, aos recursos orçamentários e humanos, à infra-estrutura de 

trabalho, às bases teórico-metodológicas que orientam a ação dos profissionais da empresa 

etc.  

No quinto capítulo apresentamos e examinamos as principais políticas públicas e 

programas de governo implementados pela EMATER-MG no recorte espacial da pesquisa, os 

quais visaram subsidiar e oportunizar a criação de instrumentos destinados ao combate à 

pobreza rural, a melhoria da qualidade de vida e das condições de trabalho, a inclusão 

produtiva dos agricultores familiares e a readequação das unidades de produção às normas 

sanitárias, ambientais e trabalhistas. As análises realizadas permitiram-nos identificar os 

principais avanços alcançados e os diversos problemas que ainda persistem ou foram criados 

ao longo do processo de execução dos programas estudados, limitando, consequentemente, a 
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promoção de um modelo de desenvolvimento sustentável concebido em consonância com os 

princípios e objetivos da PNATER.  

Por fim, no sexto e último capítulo apresentamos a proposta de se instituir redes 

constituídas por coletividades de distintos atores sociais, articulados com outros atores e 

agentes sociais em diferentes contextos socioespaciais e socioeconômicos, com o propósito de 

se engendrar estratégias para superarem as dificuldades que encontram no processo de 

implementação e manutenção de projetos de desenvolvimento rural. Esta proposta tem como 

referência as redes profissionais estudadas durante o estágio de pesquisa na França entre 2016 

e 2017, adaptando-se, evidentemente, ao contexto socioespacial, socioeconômico e político do 

Vale do Jequitinhonha mineiro.  

Admitimos, por fim, que diante da complexidade do tema tratado e da realidade sócio-

espacial em constante mudança, os resultados desta pesquisa ainda constituem apenas uma 

leitura parcial, falível e inacabada do estado da arte do serviço público de ATER no estado de 

Minas Gerais e no Vale do Jequitinhonha-MG, podendo, ao final, gerar mais perguntas do que 

respostas para as inquietações que nos instigaram à realização da pesquisa. Por isso, a tese 

elaborada não deve ser encarada enquanto um estudo que se finda no espaço-tempo 

delimitado para sua construção, mas sim que está apenas iniciando e produzindo novos 

questionamentos e interpretações sobre uma temática carente de investigação em Minas 

Gerais e na ciência geográfica. 
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1 GEOGRAFIA(S) E EXTENSÃO RURAL: A PRÁTICA EXTENSIONISTA 

APREENDIDA ENQUANTO PRÁTICA ESPACIAL 
 

 

 

 

 

o longo do processo histórico de (re)construção do conhecimento geográfico, o 

exercício de análise, interpretação, reflexão e explicação das dinâmicas espaço-

temporais inerentes à relação sociedade-natureza constituiu-se como fundamento 

da prática científica no campo da Geografia. Assentadas inicialmente em trabalhos de 

natureza eminentemente empírica, descritiva e sintética, as pesquisas foram incorporando 

gradativamente novos referenciais teórico-metodológicos, epistemológicos, categorias de 

análise, conceitos e temáticas de investigação, redefinindo e complexificando a produção do 

conhecimento neste campo científico e possibilitando análises interpretativas mais críticas, 

relacionais e transdisciplinares da realidade sócio-espacial em constante transformação. 

Embora as temáticas dos estudos geográficos tenham se diversificado de forma 

bastante expressiva no decorrer deste processo histórico, alguns temas não receberam a devida 

atenção dos pesquisadores em suas investigações, como é o caso da extensão rural. 

Institucionalizada em meados do século XX, a extensão rural teve contribuição significativa 

na (re)produção e (re)organização do espaço rural que se modernizava a partir de então, 

atuando como elo de ligação entre as instituições de pesquisa e inovação tecnológica e os 

produtores rurais, contribuindo, destarte, para a expansão do modo de produção capitalista no 

campo. Nem por isso, contudo, tornou-se uma problemática de análise dos geógrafos que se 

dedicaram, e ainda se dedicam, aos estudos agrários/rurais, perdendo espaço para outras 

questões que, num determinado momento, eram vistas como mais relevantes para as suas 

pesquisas. A este respeito, Ferreira (2002, p. 15) sugere que: 

A valorização de um ou outro objeto implica saber o que é primordial no momento, 

em resposta às ansiedades e expectativas de grupos ou indivíduos. A pesquisa tem 

um sentido prático, que não pode ser esquecido. Estudar a realidade significa 

responder as indagações prementes em um dado momento. É em busca dessas 

respostas que a ciência se desenvolve e varia. 

 

Nesse sentido, buscamos no presente capítulo realizar uma retrospectiva analítica e 

sintética dos (des)caminhos trilhados pela Geografia, especialmente pelo subcampo da 

Geografia Agrária, ao longo do processo de institucionalização e complexificação de seus 

estudos no Brasil, objetivando identificar as principais temáticas que atraíram a atenção dos 

geógrafos de distintas correntes de pensamento em diferentes contextos históricos, e 

A 

We’re just two lost souls 

Swimming in a fish bowl 

Year after year 

Running over the same old ground 

(Wish You Were Here, Pink Floyd) 
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compreender, com efeito, os porquês da extensão rural não ter sido abordada em suas 

investigações. 

Cumpre ressaltar, de antemão, que, conforme os apontamentos de Corrêa (2010), a 

trajetória de um campo científico é caracterizada por continuidades e descontinuidades, sendo 

influenciada por elementos e fenômenos externos e internos ao campo, envolvendo sempre 

relações de poder entre seus atores e configurando-se como reflexo do desigual e combinado 

processo de produção do conhecimento científico.  

Para consecução deste objetivo, realizamos, inicialmente, uma revisão histórico-crítica 

do processo de (re)construção do pensamento geográfico no país, buscando identificar as 

bases epistemológicas e teórico-metodológicas que orientaram a produção do conhecimento, 

bem como as problemáticas centrais de investigação na Geografia Agrária. Ao realizar este 

exercício, não temos a pretensão de produzir uma análise exaustiva da trajetória de formação 

do pensamento geográfico no Brasil, uma vez que esta análise já fora realizada com grande 

propriedade por outros geógrafos. Objetivamos apenas compreender quais foram as 

concepções teórico-metodológicas, enfoques temáticos e propósitos delimitados para os 

estudos desenvolvidos sobre o espaço rural brasileiro no século XX, e, a partir disso, construir 

respostas para o distanciamento que se deu entre os geógrafos e o tema da extensão rural. 

Em um segundo momento, analisamos o contexto atual da produção do conhecimento 

neste subcampo científico, advogando a necessidade de uma maior aproximação dos 

geógrafos agrários com esta temática, tendo em vista a persistência desse distanciamento e, 

principalmente, a importância que a prática extensionista assume na (re)criação de práticas 

espaciais que podem engendrar estratégias de desenvolvimento heterônomas ou insurgentes. 

Ressalta-se, de saída, duas questões fundamentais que estão relacionadas às análises e 

reflexões produzidas neste capítulo: primeiramente, faz-se necessário apontar que as 

problematizações aqui construídas constituem-se enquanto um ensaio, o qual, conforme 

argumenta Hissa (2006), é um exercício de teste ou treino, de experimentação, espaço-tempo 

dedicado à imaginação criativa, à inventividade. Por isso, incompletas e inacabadas, as ideias 

e proposições aqui elaboradas não almejam construir palavras verdadeiras, definitivas e 

absolutas sobre o que tratamos, mas sim introdutórias, provisórias e provocativas. 

Uma segunda questão a ser destacada é que as reflexões teórico-metodológicas e 

conceituais aqui produzidas constituíram-se em exercícios imprescindíveis ao trabalho 

empírico da pesquisa, orientando-nos na organização de um pensamento crítico, radical e 

relacional durante o ato de observação e interpretação dos dados obtidos em campo. Neste 
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sentido, como apontado por Hissa (2006), o olhar empírico e o teórico são indissociáveis, se 

interpenetram durante o exercício de observação e análise crítica da realidade sócio-espacial. 

Esperamos, portanto, que por meio das discussões aqui construídas possamos conduzir 

(instigar?) novas questões para os estudos e debates realizados na Geografia Agrária, 

contribuindo não apenas para a inclusão de outras temáticas neste subcampo científico, mas, 

de modo especial, para que a produção de conhecimentos por parte de seus pesquisadores 

tenha como propósito fazer da prática científico-universitária uma prática espacial a serviço 

da transformação e da justiça social, consoante a sugestão de Moraes (2010[1995], p. 10): 

“propor direcionamentos gerais, que permitam pensar esta disciplina como instrumento de 

uma prática libertadora”. Em síntese: Geografias críticas, dialógicas e insurgentes. 

 

 

1.1  Os (des)caminhos trilhados pela Geografia Agrária brasileira: da síntese 

descritiva à complexificação das análises sobre o espaço agrário/rural e os 

estudos sobre a extensão rural 
 

 

Construídas no decorrer do século XX a partir de diferentes e contraditórios enfoques 

teórico-metodológicos e temáticos, as pesquisas realizadas sobre os elementos e fenômenos 

inerentes às atividades agrárias/rurais foram qualificadas por distintas adjetivações na ciência 

geográfica: Geografia da Agricultura, Geografia Agrária, Geografia Agrícola, Geografia 

Rural, para citar apenas as designações mais comuns utilizadas pelos geógrafos que se 

dedicaram às interpretações dos objetos e processos vinculados ao mundo rural. 

Os propósitos de cada pesquisa e a ênfase dada a cada aspecto da realidade e/ou 

relações (econômicas, sociais, culturais, ecológicas etc.) responsáveis pela (re)organização e 

(re)produção do espaço rural constituíram os elementos distinguidores dos estudos 

agrários/rurais neste século. Assim, de acordo com Andrade (2010[1995], p. 10): 

As preocupações sociais, integradas à problemática da estrutura agrária e das 

relações de trabalho no meio rural, contribuíram para caracterizar uma geografia 

agrária que se distinguiria do que se chamaria de geografia agrícola ou da 

agricultura, onde a preocupação maior se ligava aos problemas de produção, de 

mercado, de produtividade e de rentabilidade. Era uma linha seguida por 

economistas rurais e por geógrafos preocupados com a rentabilidade e a 

competitividade da agricultura brasileira. 

 

Ademais, influenciado pelo dinamismo das transformações vivenciadas pela sociedade 

brasileira, por outras ciências e pela emergência de diferentes paradigmas científicos, o 

pensamento geográfico, em suas leituras sobre o mundo rural, foi se modificando e se 
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diversificando com as distintas formas de interpretação e explicação construídas ao longo do 

desenvolvimento da Geografia no país (FERREIRA, 2002). 

Inicialmente, a literatura de interesse geográfico, produzida não especificamente por 

geógrafos, mas sim por cronistas e viajantes8, tinha como temática de investigação 

privilegiada a agricultura, tendo em vista a importância econômica e social desta atividade 

para o país e o papel que exercia na organização e transformação do território nacional entre 

meados do século XVIII e fins do XIX (VALVERDE, 1964; FERREIRA, 2002). Eram 

trabalhos de natureza não-científica, corográfica, desenvolvidos sem um método de 

interpretação e com o propósito de apenas descrever as populações e as diferentes formas de 

exploração da terra e o processo de ocupação do território brasileiro (FERREIRA, 2002).  

No contexto internacional, em meio aos debates filosóficos realizados entre os adeptos 

das correntes do positivismo, historicismo e da dialética, a Geografia Científica começava a se 

institucionalizar (OLIVEIRA, 2004). Inicialmente, as concepções filosóficas e metodológicas 

do positivismo se constituíram como fundamentos epistemológicos do pensamento 

geográfico, elemento de unidade da Geografia, designada, mais tarde, como “tradicional” 

(MORAES, 2010[1995]), “moderna” (OLIVEIRA, 2004) ou “clássica” (DINIZ, 1984). 

Assentados neste paradigma, que aspirava a construção de uma ciência axiologicamente 

neutra, e nas formulações do filósofo prussiano Immanuel Kant, para o qual caberia à 

Geografia descrever todos os fenômenos da terra, construindo uma síntese dos conhecimentos 

sobre a natureza, os estudos geográficos se pautavam na observação, descrição, enumeração e 

classificação dos aspectos visíveis do real (MORAES, 2010[1995]). É esta a concepção de 

prática científica que irá predominar nas pesquisas realizadas no campo da Geografia até 

meados do século XX, quando, sob uma nova roupagem e um discurso de “renovação”, passa 

a ser denominada neopositivista (ANDRADE, 1999; FERREIRA, 2002; OLIVEIRA, 2004, 

BRAY, 2008[1987]; MORAES, 2010[1995]).  

Embora de forma menos expressiva, outras correntes também influenciaram o 

pensamento geográfico que se institucionalizava neste período, como o historicismo, presente 

na concepção filosófica do possibilismo, e a dialética, manifestada nas obras dos geógrafos 

anarquistas Élisée Reclus e Piotr Alexeyevich Kropotkin (OLIVEIRA, 2004). Seus trabalhos, 

entretanto, só foram retomados na Geografia ao final da década de 1930 e início dos anos 

                                                 
8 Como o jesuíta italiano André João Antonil (1649-1716), os naturalistas Alexandre Rodrigues Ferreira (1756-

1815) e Augustin François César Prouvençal de Saint-Hilaire (1779-1853), e Sebastião Ferreira Soares (1820-

1887), funcionário público do Governo Imperial. 
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1940, por um grupo de geógrafos franceses, como Pierre George, Yves Lacoste, Bernard 

Kayser, Jean Tricart, dentre outros (ibidem).  

Sobre as bases do positivismo e do possibilismo, a escola predominante nos estudos 

geográficos do início do século XX foi a “Geografia da Paisagem Agrária”, da qual podem ser 

extraídas quatro características principais: 1) o exercício de síntese por meio da observação da 

paisagem; 2) a paisagem agrária interpretada como reação do homem ao meio; 3) a associação 

entre a Geografia e a História e 4) o estudo do habitat rural (DINIZ, 1984). A partir de estudos 

dessa natureza, os geógrafos do início do século buscavam descrever a morfologia agrária – 

das culturas e do habitat rural – observada por meio de uma determinada “paisagem 

humanizada” e seguindo uma abordagem temporal. 

Ferreira (2002), por sua parte, tratando da influência de ciências afins à Geografia, 

ressalta que, em sua gênese, os estudos geográficos se inspiraram, de forma mais acentuada, 

nas “Ciências Naturais”, procurando descrever os elementos do meio físico (relevo, clima, 

solo, hidrografia, fauna e flora) e explicar o papel destes elementos na adaptação e 

desenvolvimento das atividades humanas, e também na “História”, buscando, na análise dos 

processos históricos, as respostas para os fatos presentes. A este respeito, Moraes 

(2010[1995], p. 7), argumenta que: 

Esta concepção, que incide na mais grave naturalização dos fenômenos humanos, se 

expressa na onipresente afirmação: “A Geografia é uma ciência de contato entre o 

domínio da natureza e o da humanidade”. Postura esta que serviu para tentar 

encobrir o profundo naturalismo, que perpassa todo o pensamento geográfico 

tradicional. O homem vai aparecer como um elemento a mais da paisagem, como 

um dado do lugar, como mais um fenômeno da superfície da Terra. [...] Na verdade, 

a Geografia sempre procurou ser uma ciência natural dos fenômenos humanos. 

 

No Brasil, em que pese os trabalhos produzidos pelos viajantes e cronistas estrangeiros 

que aqui estiveram e por brasileiros que se dedicaram à publicação de livros de Geografia ou 

de temários ligados a esta disciplina, até meados da década de 1930 o Estado possuía poucas 

informações a respeito de seus domínios territoriais. Diante, então, da política modernizadora 

levada a cabo por Getúlio Vargas, tornava-se imprescindível a produção de conhecimentos e 

de mapeamentos que possibilitassem um controle soberano e um ordenamento eficiente do 

território nacional (DINIZ, 1984; ANDRADE, 1999, 2010[1995]; FERREIRA, 2002). 

Com o propósito de suprir esta carência, nos anos 1934 e 1935 foram fundadas, 

respectivamente, as Universidades de São Paulo (USP) e do Brasil (atualmente UFRJ), nas 

quais foram criados os primeiros cursos de nível superior em Geografia do país. Em meio a 

este processo, ocorreu também a criação da Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB) em 

1934, do Conselho Nacional de Geografia (CNG) em 1937 e do Instituto Brasileiro de 



- 56 - 

 

Geografia e Estatística (IBGE) em 1938, os quais constituíram, juntamente com estas 

universidades, os principais centros de produção do conhecimento, mapeamento e 

planejamento da organização do território nacional (ANDRADE, 1999, 2010[1995]; 

FERREIRA, 2002). 

Desde então, no desenvolvimento de suas pesquisas no Brasil, os geógrafos passaram 

a renunciar ao uso de procedimentos corográficos, considerados muito descritivos e 

preocupados com nomenclaturas9, e, com o propósito de analisar as diferenciações espaciais 

observadas na paisagem, começaram a empregar outras metodologias, conceitos e 

terminologias científicas, advindas, em grande parte, da Economia Política e das Ciências 

Naturais (ANDRADE, 1999; FERREIRA, 2002; GUSMÃO, 2006[1978]; CERON e 

GERARDI, 2007[1979]). Os estudos realizados neste período tiveram forte influência da 

Geografia francesa, tendo como principais referências os trabalhos de Geografia Regional de 

Paul Vidal de la Blache e Albert Demangeon, e, com menor intensidade, da Geografia alemã, 

tendo como destaque Leo Waibel (ALVES, 2010). 

Até a década de 1950, em um contexto histórico-social e político-econômico em que o 

“conhecer” era mais importante do que o “explicar”, prevaleceram os estudos com enfoque 

nos elementos e processos constituintes do espaço rural brasileiro, uma vez que as atividades 

agropecuárias exerciam um papel hegemônico na economia nacional deste período (DINIZ, 

1984; FERREIRA, 2002).  

As investigações realizadas descreviam as fisionomias da paisagem agrícola 

focalizando os condicionantes naturais (solo, hidrografia, relevo, clima, vegetação e fauna), os 

sistemas econômicos e os aspectos relacionados aos arranjos espaciais das atividades 

agropecuárias (FERREIRA, 2002). Nesse sentido, os estudos produzidos no decorrer destas 

primeiras décadas de institucionalização e sistematização da Geografia brasileira podem ser 

agrupados em três linhas principais de investigação: econômicas, voltados à avaliação da 

produção e comercialização de produtos agrícolas e analisados a partir de dados estatísticos; 

ecológico-físicos, focados nos condicionantes físico-ambientais para explicar as localizações 

dos cultivos e o uso dos recursos; formas espaciais da agricultura, direcionados ao estudo 

da paisagem como resultado da ação humana (ibidem).  

De acordo com Diniz (1984), destacam-se neste período os estudos da corrente 

“Geografia Econômica da Agricultura”, os quais tinham como principais propósitos de 

                                                 
9 No entanto, cumpre observar que, apesar da maior aproximação com teorias e conceitos de outros campos 

científicos, estes trabalhos ainda se apoiavam, predominantemente, em esquemas de raciocínio indutivo, 

baseados em generalizações produzidas a partir de exercícios empíricos (CERON e GERARDI, 2007[1979]). 
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investigação os processos de produção, transporte e comercialização de produtos 

agropecuários, correlacionando-os aos fenômenos do quadro natural, principalmente do clima, 

e definindo as “regiões agrícolas”.  

Gusmão (2006[1978]), por sua parte, aponta que as pesquisas realizadas eram 

essencialmente descritivas da conjuntura agropecuária, dos arranjos espaciais desta atividade 

e do processo de expansão da fronteira agrícola ocasionado pela colonização nacional ou 

estrangeira, sendo denominados por “estudos de paisagens rurais”, “excursões”, “relatórios” e 

“viagens de reconhecimento”. Segundo o autor, tiveram grande importância os “estudos de 

frentes pioneiras” e de “colonização estrangeira”, empreendidos com o propósito de conhecer 

no centro-oeste do país os elementos de sua estrutura fundiária, regime de exploração, 

utilização da terra, sistemas de cultivo e de criação. 

À medida que enfatizavam os aspectos ambientais e econômicos da realidade sócio-

espacial do campo brasileiro, os geógrafos se distanciavam de temas relacionados à questão 

agrária e aos movimentos sociais10, almejando a produção de conhecimentos de natureza 

“apolítica”, “neutra” e “racional”. Ou seja, conforme argumenta Bray (2008[1987]), a 

contribuição científica do geógrafo, consoante a tradição positivista e o espírito do liberalismo 

político burguês da época, é tão somente “demonstrativa”, “informativa” e “pragmática”, 

prestando serviços à nova ordem social estabelecida pela burguesia no poder. 

Depreende-se, com efeito, algumas das principais razões que justificam a ausência do 

tema da “extensão rural” nos estudos geográficos dos anos 1940-1950, momento em que, 

como indicaremos no capítulo seguinte, foram criadas as primeiras instituições extensionistas 

no país. Nesse sentido, ao privilegiarem os aspectos econômicos da atividade agropecuária e a 

descrição da paisagem agrária com seus elementos fisiográficos e culturais, as pesquisas 

realizadas se distanciaram dos agentes sociais que, naquela época, começavam a exercer uma 

função de considerável importância para a revolução que se iniciava no espaço rural 

brasileiro: a modernização da base técnica da atividade agropecuária e, consequentemente, 

toda a transformação que se observará na paisagem agrária e nas relações entre campo-cidade 

e agricultura-indústria nas décadas seguintes. 

A partir dos anos 1960, com as mudanças socioeconômicas e científico-tecnológicas 

ocorridas em âmbito global, evidenciadas por um processo de urbanização e industrialização 

                                                 
10 Exceções à parte, Orlando Valverde e Manuel Correia de Andrade desenvolveram estudos nos quais 

problematizavam sobre questões relacionadas aos aspectos sociais do campo brasileiro, principalmente da região 

nordeste, como as precárias e perversas relações de trabalho e a estrutura agrária, caracterizada pela elevada 

concentração de terras, além de discutirem sobre os movimentos sociais, como as “Ligas Camponesas” (BRAY, 

2008[1987]; ANDRADE, 2010[1995]). 
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intenso e pelo nível de desenvolvimento do modo de produção capitalista, que atingira a sua 

fase monopolista e deixava a realidade sócio-espacial ainda mais complexa, e diante das 

transições paradigmáticas no campo científico e no pensamento filosófico, com destaque para 

a hegemonia alcançada pelas ciências econômicas e matemáticas, a Geografia começa a 

vivenciar um momento de crise em suas bases epistemológicas e teórico-metodológicas. 

Diante desse contexto, o instrumental elaborado para o desenvolvimento das pesquisa 

encontra-se defasado e não permite aos geógrafos apreender a complexidade da organização 

do espaço e da economia mundializada (MORAES, 2010[1995]). 

No Brasil, as mudanças ocorridas na sociedade, economia e política, vão caracterizar 

um período em que os militares assumem o poder e o modo de vida urbano-industrial passa a 

se tornar hegemônico, constituindo-se no principal motor dos processos sócio-espaciais 

responsáveis pela (re)produção e (re)organização do espaço geográfico no campo e nas 

cidades: modernização da agricultura, êxodo rural, intensificação da concentração de terras e 

de renda, acirramento dos conflitos sociais etc. (FERREIRA, 2002).  

Frente a este novo contexto, os geógrafos se veem obrigados a “renovar” suas bases 

teórico-metodológicas para compreendê-lo melhor e explicá-lo de forma mais atualizada, 

segundo o paradigma científico considerado “moderno”, ou seja, assentado em leis e modelos 

matemáticos, teorias e conceitos neopositivistas. Ocorre, por conseguinte, um movimento de 

críticas e rupturas com a produção científica do período anterior, qualificada a partir de então 

como “tradicional”, e de busca por novos caminhos metodológicos, linguagens, propostas de 

análises e explicações dos elementos e fenômenos sócio-espaciais (MORAES, 2010[1995]).  

As primeiras iniciativas de renovação ocorreram com a aproximação dos geógrafos 

brasileiros ao pensamento anglo-saxônico, por meio da divulgação de estudos produzidos por 

autores europeus e norte-americanos e com o uso de instrumentos teórico-metodológicos 

baseados em modelos matemático-estatísticos (ANDRADE, 1999, 2010[1995]). Com efeito, 

os geógrafos afiliados a esta nova corrente, denominada “New Geography” ou “teorético-

quantitativa”, passam a condenar a geografia “tradicional” e o uso de trabalhos de campo na 

produção do conhecimento, argumentando a favor de um enfoque essencialmente teórico, 

econômico e quantitativo e no uso de imagens de satélite para a construção de uma prática 

científica renovada, em consonância com os critérios de cientificidade da modernidade 

(ANDRADE, 1999, 2010[1995]; FERREIRA, 2002; MORAES, 2010[1995]; HISSA, 2006). 

Ao realizar estudos baseados exclusivamente em modelos estatístico-probabilísticos, 

os geógrafos projetavam o crescimento econômico, a modernização dos setores produtivos e 
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do espaço urbano e rural brasileiro, ignorando, muitas vezes, as implicações sociais e 

ecológicas desses processos (ANDRADE, 1999). Desse modo, o objetivo principal desse 

movimento foi a criação, por meio do uso de novas técnicas e linguagens, de uma “tecnologia 

geográfica”, um “móvel utilitário” que propiciasse conduzir as novas demandadas do 

planejamento, instaurando-se, então, uma Geografia orientada pelo pragmatismo, pela 

aplicabilidade de seus conhecimentos (MORAES, 2010[1995]). 

No que tange ao subcampo da Geografia Agrária, a renovação foi influenciada pelas 

pesquisas produzidas no âmbito da União Geográfica Internacional (UGI), especialmente por 

meio dos estudos das comissões de “Levantamento Mundial de Utilização da Terra” e de 

“Tipologia da Agricultura”, e também pelos trabalhos desenvolvidos no IBGE, que 

priorizavam os estudos genéricos e de amplo espectro espacial voltados ao planejamento de 

ações para a política de desenvolvimento nacional implementada pelos governos militares 

(DINIZ, 1984; GUSMÃO, 2006[1978]; FERREIRA, 2002). 

Adequando-se às mudanças provocadas no campo dos estudos agrários por estas 

comissões, as pesquisas realizadas pelos geógrafos brasileiros passaram a incorporar em sua 

prática científica os procedimentos de mensuração, quantificação, classificação e tipificação. 

Além disso, recorriam ao uso de imagens de satélite, modelos taxonômicos, índices e 

fórmulas de descrição, correlações, regressões e análises multivariadas, bem como ao 

desenvolvimento ou aplicação de teorias de localização e à teoria geral dos sistemas, tudo isso 

com o firme propósito de construir, a partir da observação de regularidades e de associações 

espaciais, padrões, modelos e leis (DINIZ, 1984; FERREIRA, 2002).  

Constituiu-se, por conseguinte, uma “Geografia Agrária Nomotética” (DINIZ, 1984), 

que proporcionou o reconhecimento “científico” dos estudos geográficos e tornou factível a 

ampliação da escala de análise do âmbito “local” das observações empíricas para o nível das 

“análises regionais”, compreendidas por séries inteiras de dados (FERREIRA, 2002). 

Ao longo dos anos 1960-1970, prevaleceram nos estudos geográficos os trabalhos 

vinculados às temáticas do “desenvolvimento rural” e da “modernização”, nos quais foram 

realizadas avaliações economicistas das atividades agropecuárias, do efeito do uso de técnicas 

modernas no aumento da produtividade neste setor e de como se configurava a estrutura 

espacial da modernização da agricultura brasileira (FERREIRA, 2002). 

Em meio a esse contexto de profundas transformações, surgem os primeiros trabalhos 

com abordagem de temas correlatos à extensão rural, como “inovação rural”, “difusão de 

tecnologias”, “modernização”, “difusão espacial de inovações”, publicados pelo geógrafo 
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francês Raymond Pèbayle e pelos geógrafos brasileiros José A. F. Diniz, Antonio O. Ceron e 

Lucia H. de O. Gerardi. 

Reconhecendo que a “inovação rural” se constituía até o início dos anos 1970 numa 

temática de estudos mais analisada pelos sociólogos do que pelos geógrafos, Pèbayle 

(2008[1974]) propõe, por meio de experiências do mundo rural brasileiro, uma tipologia 

qualitativa composta por quatro formas principais de inovações rurais, as quais foram 

elaboradas com base na sua complexidade real, nas modalidades de adoção e nas formas de 

difusão espacial, a saber: recombinação, renovação, reconversão e mutação. De acordo com o 

autor, a recombinação e a renovação são tipos de mudança que eliminam ou diminuem 

consideravelmente o risco inerente à inovação, transformando o sistema agrícola tradicional 

sem alterar de forma expressiva a sua estrutura, ou seja, sem impedir que haja um retorno em 

curto prazo (na escala de um ano agrícola) ao sistema tradicional. Por outro lado, os casos de 

inovação que conduzem à substituição do sistema agrícola tradicional por um outro 

totalmente novo, o que implica em mais gastos, incertezas e riscos aos produtores, são 

identificados como reconversão/mutação endógena e mutação exógena.  

Percebe-se, com efeito, que a preocupação central de Pèbayle (2008[1974]) é 

interpretar, a partir de uma abordagem qualitativa, os efeitos da inovação sobre a estrutura 

espacial de um sistema agropecuário, criando, para isso, uma tipologia com diferentes 

categorias que classificam, segundo uma determinada hierarquia, a maior ou menor 

transformação do espaço pelas inovações adotadas pelos produtores rurais.  

Por sua parte, Ceron e Gerardi (2007[1979]), interessados nos efeitos sócio-espaciais 

das inovações tecnológicas e dos conhecimentos científicos, ao elaborarem sugestões para as 

pesquisas em Geografia Agrária, propuseram que os estudos de caso com vistas ao 

planejamento para o desenvolvimento rural deveriam ter como enfoque prioritário de análise, 

dentre outras temáticas, o “acesso a difusão de tecnologias e conhecimentos científicos no 

meio rural”, pois, segundo os autores: 

Esta é uma dimensão fortemente relacionada à problemática da modernização da 

agricultura e de todas as suas consequências quer positivas como o aumento de 

produtividade etc., quer negativas, como o subemprego e desemprego, condições 

também relacionadas ao acesso a terra e ao capital. Também incluímos neste item os 

estudos de difusão espacial de inovações científicas e tecnológicas no meio rural 

(CERON e GERARDI, 2007[1979], p. 15). 

 

Em uma perspectiva mais próxima dos estudos de Pèbayle (2008[1974]), Diniz (1984) 

dedica suas análises à relação entre “inovação e modernização”, argumentando que, por 
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possuir uma dimensão espacial, observada por meio da diferenciação de regiões, produtos e 

unidades de produção, o grau de modernização é de grande interesse dos geógrafos. 

Ao tratar então da “difusão de inovações”, o autor destaca que este é um tema 

amplamente estudado por sociólogos e outros cientistas sociais, mas ao geógrafo cabe analisar 

o seu comportamento “espacial”. Daí a proposta de denominação “difusão espacial de 

inovações”, examinada a partir de estudos sobre uma certa superfície definida, onde agem os 

fluxos de pessoas, produtos, informações e tecnologias. 

A partir dessa proposição, Diniz (1984) afirma que, espacialmente, nem todos os 

pontos têm a mesma probabilidade de se tornarem polos difusores de inovações. As cidades, 

especialmente as grandes metrópoles, concentram a maior capacidade de gerar e difundir 

inovações para produzir transformações na agricultura “tradicional”, uma vez que centralizam 

o poder econômico e científico-tecnológico, com universidades e centros de pesquisa e 

desenvolvimento de tecnologias, bem como de técnicos voltados ao trabalho inovador. Com 

efeito, em torno dos centros urbanos se situam as zonas agrícolas mais modernas, com os 

maiores índices de produtividade e ritmos de modernização mais rápidos do que as áreas 

distantes, constituindo-se, assim, espaços diferenciados, onde as desigualdades tendem a 

aumentar proporcionalmente à distância dos centros difusores (DINIZ, 1984). Além da 

dimensão espacial, o autor destaca o papel do agricultor na transmissão de inovações, pois o 

“homem do campo”, reservado e precavido, precisa observar primeiro a experiência do 

vizinho, que, se bem sucedida, terá maior probabilidade de ser por ele aceita.  

Percebe-se, desse modo, que a abordagem dos estudos de Diniz (1984) focaliza, numa 

perspectiva geográfica, o arranjo espacial da difusão de tecnologias no campo brasileiro, 

orientando-se pela identificação de padrões e modelos que indicam as desigualdades espaciais 

entre as superfícies mais e menos modernizadas, como pode-se verificar na figura 4.  

 

FIGURA 4: Da esquerda para a direita: modelo de adoção espacial de inovações e coeficiente de mudanças nas 

unidades da área “X” em decorrência do processo de adoção de inovações. Fonte: Adaptado de Diniz (1984, p. 

233 - 246). 
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Conclui-se, portanto, que as proposições trazidas por estes quatro autores para os 

estudos sobre temáticas correlatas à extensão rural, ainda que não se referissem diretamente a 

ela, são construídas em consonância com o paradigma científico hegemônico da época: 

assentadas na elaboração de modelos matemático-estatísticos e amparadas em técnicas de 

sensoriamento remoto, objetivando mensurar a difusão espacial de inovações e a consequente 

modernização do campo no país.  

No entanto, em que pese as mudanças produzidas pela adoção de novos métodos de 

interpretação, técnicas e terminologias científicas, a produção do conhecimento entre os 

geógrafos nos anos 1960 e 1970 ainda manteve uma natureza essencialmente descritiva, 

vinculada não mais à atividade agrícola, às paisagens e seus elementos e personagens, mas às 

fórmulas, matrizes e escores (FERREIRA, 2002). Passava-se, com efeito, de um empirismo 

baseado na observação direta, que se restringia aos fatos e aos aspectos visíveis do real, para 

um empirismo mais abstrato, voltado a interpretação dos dados filtrados pelas estatísticas, 

pelas médias, variâncias e tendências (MORAES, 2010[1995]).  

Neste sentido, conforme aponta Moraes (2010[1995]), a crítica efetuada à “Geografia 

Tradicional” se mostrou limitada e conservadora, pois se ateve às deficiências das análises na 

produção do conhecimento e ao caráter não-pragmático dos estudos geográficos, sem 

questionar seus fundamentos e muito menos seus compromissos sociais. Segundo o autor: 

Passa-se, de um conhecimento que levanta informações e legitima a expansão das 

relações capitalistas, para um saber que orienta esta expansão, fornecendo-lhe 

opções e orientando as estratégias de alocação do capital no espaço terrestre. Assim, 

duas tarefas diferentes, em dois momentos históricos distintos, servindo a um 

mesmo fim (MORAES, 2010[1995], p. 37). 

 

Diante das limitações apresentadas pela Geografia Teorético-Quantitativa, emergem 

em contraponto a ela um conjunto de propostas epistemologicamente diversas, que se 

integram em torno de um paradigma cognominado “Geografia Crítica” (ANDRADE, 1999, 

2010[1995]; FERREIRA, 2002; CORRÊA, 2010; MORAES, 2010[1995]). 

Ao orientar-se por uma análise crítico-radical dos fenômenos e objetos sócio-

espaciais, este novo paradigma busca uma ruptura definitiva com os princípios 

neopositivistas, propondo uma praxis científica militante e revolucionária, voltada à produção 

de um conhecimento geográfico que almeja se transformar num instrumento de libertação do 

homem e de transformação da sociedade (MORAES, 2010[1995]). Ademais, no âmbito 

acadêmico se caracteriza por uma crítica ao apego às velhas teorias, ao cerceamento da 

criatividade dos pesquisadores, ao isolamento dos geógrafos e à despolitização ideológica de 

seu discurso geográfico, que o afasta das questões de ordem social (ibidem). 
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Segundo Andrade (1999), a Geografia Crítica foi bastante influenciada pelo legado 

teórico marxista, assentado no materialismo histórico e dialético, que originou correntes de 

variadas tendências, desde a mais ortodoxa, que considerava os ensinamentos de Karl Marx 

como dogmáticos, até aqueles que buscavam compreender a dinamicidade de seu pensamento, 

procurando aplicá-lo de forma plenamente dialética. Conforme apontado por Soja (1993), 

uma das principais contribuições dos geógrafos marxistas, especialmente os anglo-saxões, foi 

a religação da forma espacial ao processo social, numa busca pela explicação dos efeitos 

empíricos do desenvolvimento geograficamente desigual, denominado acriticamente pelos 

teoréticos-quantitativos por “diferenciação de área”11. 

Além do pensamento marxista, os geógrafos críticos se apoiaram em outras correntes 

teórico-metodológicas, como a estruturalista, a existencialista, a analítica etc., tendo como 

referência os estudos de autores como Theodor W. Adorno, Michel Foucault, Mao Tsé-Tung, 

Maurice Godelier, Jean-Paul Sartre dentre outros (MORAES, 2010[1995]).  

Desse modo, a renovação crítica da Geografia se instituiu a partir da convivência, 

muitas vezes conflituosa, há que se ressaltar, entre fundamentos teórico-metodológicos e 

epistemológicos diversos, mas que adquiriam uma unidade identitária a partir da postura 

crítica e radical de seus atores frente a realidade sócio-espacial que se apresentava de forma 

perversa e contraditória, fazendo do conhecimento geográfico um instrumento de denúncia e 

combate a esta situação (MORAES, 2010[1995]). 

A partir dos trabalhos realizados sob estas perspectivas teórico-metodológicas, 

desmistificava-se a pseudo-neutralidade do conhecimento científico, demonstrando como o 

discurso geográfico escamoteou as contradições e os conflitos sociais, os vínculos entre as 

teorias geográficas e o imperialismo, o trabalho do geógrafo articulado às ações do Estado 

burguês e a relação entre a Geografia e a superestrutura da dominação de classes na sociedade 

capitalista (MORAES, 2010[1995]).  

No que concerne ao subcampo da Geografia Agrária, os estudos desenvolvidos ao 

final da década de 1970 e início dos anos 1980 passam a incorporar em suas temáticas de 

análise questões vinculadas aos efeitos do processo de expansão do modo de produção 

capitalista no campo, destacando-se: as implicações sociais e econômicas da modernização 

agrícola para os pequenos produtores; as transformações nas relações de trabalho e a 

consequente proletarização do trabalhador rural; a questão agrária e os conflitos pela terra; os 

assentamentos rurais e a reforma agrária; o surgimento do Complexo Agroindustrial (CAI); as 

                                                 
11 Por esses e outros motivos, esta corrente era denominada pelo autor por Geografia Humana Crítica Pós-

Moderna (SOJA, 1993) 
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novas relações entre urbano-rural e cidade-campo; os impactos ambientais da modernização 

agrícola etc. (DINIZ, 1984; BRAY, 2008[1987]; GALVÃO, 2007[1987]; ANDRADE, 1999, 

2010[1995]; FERREIRA, 2002). 

De acordo com Ferreira (2002), em consequência dessas transformações, a perspectiva 

determinista ambiental começa a perder espaço para uma avaliação social da agricultura, na 

qual os elementos fisiográficos deixam de ser considerados como fatores fundamentais da 

produção agrícola e passam a ser suplantados pelo agricultor e seu trabalho. Nesse contexto, 

segundo a autora: 

A referência espacial é inexistente, ganhando ênfase a exploração do trabalhador 

pelo capital. Os objetos de análise tornaram-se puramente econômico-sociais. O 

espaço, agrícola, local onde se dá a exploração do capitalista, é um espaço sem 

características naturais, mesmo que, em alguns casos, elas sejam determinantes 

(FERREIRA, 2002, p. 339). 

 

Não obstante essas mudanças, a extensão rural, que também vivenciava um 

movimento de renovação, denominado “re-pensar”, continuou ausente nos estudos agrários na 

Geografia, permanecendo, predominantemente, como tema de análise e crítica das ciências 

sociais. 

Na década de 1990, o temário de estudos agrários manteve-se bastante variado, reflexo 

da complexa realidade que conformava o contexto socioeconômico e ambiental da atividade 

agropecuária no país e no mundo. Observa-se neste período, a incorporação de conceitos e 

teorias sociológicas e econômicas buscando explicar a persistência de grupos até então 

condenados ao desaparecimento pelos postulados científicos tradicionais, como os produtores 

familiares/camponeses, antes designados por “pequenos produtores” (FERREIRA, 2002).  

Nesta década surgem e se desenvolvem novos instrumentos tecnológicos que vão ser 

incorporados à prática científica do geógrafo agrário, como o Sistema de Informações 

Geográficas (SIG), instituindo, de acordo com Corrêa (2010), um processo de renascimento 

da tradição positivista e neopositivista na Geografia, pois, muitas vezes, a aplicação dessas 

tecnologias ocorreu de forma acrítica, sem preocupações teóricas, concebidas apenas como 

“meras” e “inocentes” ferramentas úteis à produção do conhecimento.  

Cabe mencionar, ainda, a emergência das abordagens culturais neste período, com 

pesquisas focalizando a dimensão cultural do espaço, especialmente no que tange às relações 

entre espaço e religião, espaço e simbolismo, cultura popular e paisagem cultural (CORRÊA e 

ROSENDAHL, 2005; CORRÊA, 2010).  

No subcampo da Geografia Agrária, a fenomenologia, corrente filosófica que 

fundamenta parte dos estudos culturais, tem se constituído numa das principais orientações 
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dos trabalhos desenvolvidos pelos geógrafos na atualidade, destacando-se as pesquisas sobre 

percepção e modo de vida das populações rurais (OLIVEIRA, 2004). 

Com efeito, no início do século XXI a Geografia se caracterizará por um nítido e 

enriquecedor pluralismo, conformado por uma complexidade de paradigmas distintos, 

antagônicos ou complementares, o que Corrêa (2010) considera como um fenômeno saudável 

e profícuo para o avanço deste campo científico no Brasil.  

Do mesmo modo, a Geografia Agrária emergirá neste início de século apresentando 

uma natureza dinâmica, variada e complexa. Conforme os apontamentos de Ferreira (2011, p. 

84): 

Dinâmica porque está na estrada há muito tempo e apenas nos últimos vinte anos 

transformou-se completamente e ganhou uma dimensão, porque não dizer, 

gigantesca. Variada por que trás para si distintos temas e enfoques. A complexidade 

é resultado desta dinâmica e desta variedade. A Geografia Agrária hoje não se 

restringe ao estudo da agricultura, mas é muito mais que isso.  

 

Refletindo essa variedade e complexidade, o tema da extensão rural passa a fazer parte 

de alguns estudos realizados por um pequeno número de geógrafos agrários, expressando um 

indicativo de que começa a ocorrer neste subcampo científico, ainda que de forma bastante 

tímida, uma ruptura com o distanciamento em relação a este tema nas pesquisas sobre as 

questões do mundo rural no país. 

No item a seguir abordaremos de forma mais aprofundada esta questão, procurando 

demonstrar em termos quantitativos e qualitativos como a extensão rural tem sido trabalhada 

na Geografia Agrária neste início do século XXI e, ao mesmo tempo, teorizar sobre o que 

significa tratá-la enquanto uma temática de análise geográfica e sobre a sua relevância para os 

estudos desenvolvidos neste subcampo científico. 

 

 

1.2  O estado da arte da produção do conhecimento na Geografia Agrária 

brasileira: temáticas principais de investigação e estudos sobre a extensão 

rural 
 

 

Neste início do século XXI, o espaço rural brasileiro vem passando por processos cada 

vez mais acelerados de ampliação e aprofundamento das transformações de ordem técnica, 

econômica e social provocadas pelo atual estágio de globalização da economia mundial. A 

inovação científico-tecnológica-informacional que atinge a atividade agropecuária apresenta 

dimensões e escalas nunca antes vistas, com o desenvolvimento de variedades de Organismos 

Geneticamente Modificados (OGMs) capazes de se adaptarem às diferentes condições 
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edafoclimáticas do território brasileiro e de resistirem às “pragas” e patógenos que ressurgem 

potencialmente mais resistentes e perigosos. Neste contexto, a transgenia e a clonagem 

exprimem a mais bem elaborada personificação simbólica do fetichismo da modernização 

tecnológica. Se institui, por conseguinte, uma agricultura propriamente científica, globalizada, 

que é regida mais pelas leis econômicas do que pelas leis naturais, que prioriza o valor de 

troca em detrimento do valor de uso, subserviente aos tempos rápidos do mercado conduzido 

pelos atores hegemônicos do modo de produção capitalista, os quais são os protagonistas de 

um processo de globalização socialmente perverso e ecologicamente predatório. Neste 

sentido, de acordo com Santos (2000, p. 88):  

Quando a produção agrícola tem uma referência planetária, ela recebe influência 

daquelas mesmas leis que regem os outros aspectos da produção econômica. Assim, 

a competitividade, característica das atividades de caráter planetário, leva a um 

aprofundamento da tendência à instalação de uma agricultura científica. Esta, como 

vimos, é exigente de ciência, técnica e informação, levando ao aumento exponencial 

das quantidades produzidas em relação às superfícies plantadas. Por sua natureza 

global, conduz a uma demanda extrema de comércio. O dinheiro passa a ser uma 

“informação” indispensável. 

 

Simultaneamente, ocorrem inovações organizacionais, institucionais, financeiras e 

jurídicas que ensejam a expansão das atividades agropecuárias para as regiões de fronteira 

agrícola, colaborando para que o intitulado “agronegócio moderno” se transforme num dos 

motores mais dinâmicos da economia brasileira. 

No entanto, em decorrência dos problemas socioambientais resultantes do emprego 

intensivo e indiscriminado de agrotóxicos, fertilizantes sintéticos e sementes geneticamente 

modificadas, têm emergido no campo iniciativas contra-hegemônicas voltadas à produção de 

alimentos saudáveis por meio da utilização de manejos que priorizam o uso sustentável dos 

recursos naturais, a adoção de tecnologias sociais, a valorização dos saberes tradicionais de 

grupos étnicos e produtores familiares, e a busca pela soberania alimentar e nutricional de 

suas famílias.  

Cumpre observar, que outras atividades econômicas não agrícolas passam a apresentar 

um expressivo crescimento no espaço rural, destacando-se: pesque-pagues, turismo 

“ecológico”, “de aventura” e “agroturismo”, spas, produção de artesanatos, eventos culturais e 

artísticos etc. Juntamente com o surgimento da “segunda residência” das classes de média e 

alta renda, estas atividades assinalam novas características funcionais do mundo rural na 

atualidade, que contribuem para uma maior diversificação das fontes de renda de sua 

população e possibilita-lhes elevar seu poder aquisitivo, manter-se no campo e garantir a 

sucessão familiar (GRAZIANO DA SILVA, 1997; SCHNEIDER et al., 2006; CARNEIRO, 
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2006; HESPANHOL, 2008; MARAFON, 2009). Como consequência dessas mudanças, as 

relações entre cidade e campo vão se complexificar e se dinamizar de forma intensa, tornando 

mais numerosos e fortes os fatores de coesão entre ambos (SANTOS, 2008[1996]). 

Frente a este contexto, a produção do conhecimento no subcampo científico da 

Geografia Agrária brasileira será marcada neste início de século por uma nova roupagem, 

caracterizada por um pluralismo paradigmático e por uma diversidade de temas e objetos de 

investigação. Operacionalizados por meio de análises interpretativas, os estudos realizados 

almejam dar conta das mais diversas escalas e dimensões que envolvem os processos de 

(re)organização e (re)produção do espaço rural, os quais são engendrados pelos produtores 

familiares e por seus antagonistas, assim como pela indissociabilidade dialética entre o mundo 

rural e o mundo urbano. 

Ao analisar as linhas de investigação de 70 Grupos de Pesquisa em Geografia Agrária 

no país, Ferreira (2011) indica as seguintes temáticas como os principais focos dos estudos 

sobre o mundo rural: “geografia agrária”, “agricultura”, “desenvolvimento rural”, “rural”, 

“mundo rural”, “organização do espaço” e “desenvolvimento rural”, analisadas com enfoque 

em diferentes dimensões: econômica, política, ecológica, demográfica e cultural. Ademais, 

segundo a autora, os grupos identificados têm também como objeto de análise os produtores 

rurais, suas produções e o funcionamento do sistema agropecuário. E no que concerne às 

expressões que podem ser consideradas como definidoras da identidade da Geografia Agrária, 

as mais citadas entre os grandes temas e palavras-chave das linhas de pesquisa em que cada 

grupo atua foram “rural”, “agrário”, “desenvolvimento”, “campo” e “agricultura”. Com efeito, 

esses dados refletem “o conteúdo do que seriam os estudos em Geografia Agrária ou os 

estudos geográficos sobre o agro, disseminados de distintas formas, conteúdos e 

qualificações” (FERREIRA, 2011, p. 92). 

Com o propósito de produzir uma investigação mais ampla, e também verificar em que 

medida a extensão rural tem sido problematizada na Geografia Agrária, realizamos uma 

análise dos currículos Lattes de 128 pesquisadores ligados aos estudos agrários/rurais no 

Brasil, dos quais examinamos nos resumos de seus perfis acadêmicos as áreas e temas 

enfatizados em sua produção científica. Esta análise compreendeu apenas os docentes-

pesquisadores que estão vinculados a 49 programas de pós-graduação em Geografia de 

instituições públicas de ensino superior do país (federais e estaduais) e que tenham ao menos 

uma formação neste campo científico (graduação, mestrado ou doutorado) (TAB. 3; FIG. 5), 

sendo realizada a partir dos seguintes procedimentos: 
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1) Levantamento dos Programas de Pós-Graduação em Geografia vinculados às 

instituições públicas de ensino superior de todas as unidades federativas do país e 

associados à Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Geografia 

(ANPEGE) até o ano de 2015; 

2) Consulta aos currículos Lattes dos docentes “permanentes” e “colaboradores” destes 

programas, selecionando aqueles que tinham como áreas de atuação, linhas de 

pesquisa ou temas principais de estudo ao menos uma das seguintes temáticas: 

“geografia agrária”, “agricultura”, “agrícola”, “agropecuária”, “espaço rural”, 

“campo”, “desenvolvimento rural”, “agroindústria”, “agricultura familiar”, 

“campesinato/camponeses”, “questão agrária” e “assentamentos rurais”. Foram 

identificados 128 docentes; 

3) Após essa triagem, foi construída uma word clouds (nuvem de palavras, tradução 

nossa) no site12 Wordle™, objetivando identificar, dentre 100 palavras, aquelas 

citadas com mais frequência nos resumos dos currículos analisados, as quais foram 

destacadas com maior ênfase na nuvem; 

4) Em seguida, foi organizado um banco de dados em planilhas do Microsoft Office 

Excel®, no qual procedemos às tabulações e agrupamento dos pesquisadores que já 

desenvolveram alguma atividade acadêmico-científica relacionada à assistência 

técnica e/ou extensão rural, totalizando um número de 27 indivíduos (21%); 

5) Categorização das atividades científicas desenvolvidas por estes sujeitos sobre tais 

temáticas; 

6) Análise quantitativa e qualitativa da produção científica relacionada a estas temáticas.   

                                                 
12 http://www.wordle.net/  

http://www.wordle.net/


- 69 - 

 

TABELA 3 

Número de docentes-pesquisadores em Geografia Agrária vinculados aos Programas de Pós-Graduação em 

Geografia das Instituições Públicas de Ensino Superior no país, Brasil, Grandes Regiões e Unidades da 

Federação – 2015 

 

Fonte: Sites dos cursos de Pós-Graduação em Geografia das instituições públicas de ensino superior e currículos 

Lattes dos docentes a elas vinculados. Tabulação e organização: DINIZ, R. F.  
  

 

  

País e Grandes 

Regiões

Unidades da 

Federação 
Instituições de Ensino Superior

Total de docentes-

pesquisadores 

Brasil 128

RS UFRGS, UFPel, UFSM, FURG 7

SC UFSC 2

PR

UEL, UEM, UNICENTRO, UNIOESTE - 

Campus M. C. Rondon, UNIOESTE - 

Campus F. Beltrão, UEPG, UFPR

19

SP
USP, UNICAMP, UNESP - Campus Rio 

Claro, UNESP - Campus P. Prudente
21

MG UFMG, UFU, UFJF, UFSJ 11

RJ

UFF – Campus Niterói, UFF – Campus 

Campos dos Goytacazes, UERJ – Campus 

Maracanã, UERJ – Campus São Gonçalo, 

UFRJ

10

ES UFES 1

DF UnB 1

GO
UFG - Campus Catalão, UFG - Campus 

Jataí, UFG - Campus Goiânia
11

MS UFMS - Campus Três Lagoas, UFGD 4

MT  UFMT 1

AL UFAL 1

BA UFBA, UEFS 6

CE UFC, UECE, UVA 7

PB UFPB 4

PE UFPE 3

PI UFPI 1

RN UFRN 1

SE UFS 7

AM UFAM 1

RO UNIR 4

RR UFRR 1

PA UFPA 2

TO UFT 2

SUL

SUDESTE

CENTRO-OESTE

NORDESTE

NORTE
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A partir da word clouds elaborada com os termos mais citados nos resumos dos 128 

currículos analisados (FIG. 6), pudemos constatar a pluralidade de temáticas que conformam 

os estudos desenvolvidos na Geografia Agrária brasileira, corroborando as hipóteses de 

Ferreira (2011). Predominam, conforme se observa pelos termos representados com maior 

destaque na ilustração, as palavras “Geografia”, “Agrária”, “Desenvolvimento”, 

“Agricultura”, “Rural” e “Regional”, as quais formam, em conjunto entre si ou associadas a 

outras palavras, os subcampos “Geografia Agrária” e “Geografia Regional” e os conceitos 

“Desenvolvimento Rural”, “Desenvolvimento Regional”, “Agricultura Familiar”, 

“Agricultura Camponesa” e “Reforma Agrária”. Com menos destaque que estas palavras, 

outras também se sobressaem na imagem, como “Espaço”, “Território”, “Produção”, 

“Políticas”, “Públicas”, “Questão”, “Movimentos”, “Sociais”, “Educação” e “Campo”, 

constituindo categorias e conceitos, como “Espaço”, “Território” e “Produção do Espaço”, e 

temas comumente focalizados nos estudos agrários, como: “Políticas Públicas”, “Movimentos 

Sociais”, “Educação do Campo” e “Questão Agrária”. 

 

FIGURA 6: Word clouds com os termos mais citados nos resumos dos currículos Lattes dos 128 pesquisadores 

em Geografia Agrária dos Programas de Pós-Graduação em Geografia das Instituições Públicas de Ensino 

Superior brasileiras. Autor: DINIZ, R. F. 

 

Percebe-se, com efeito, o nível de amadurecimento e complexidade atingido pela 

Geografia Agrária na atualidade, o que evidencia a dinamicidade e diversidade dos estudos 

empreendidos ao longo destas últimas décadas e a sua sintonia com os principais agentes e 

processos responsáveis pela (re)organização e (re)produção do espaço rural brasileiro. 
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No que concerne à recente aproximação dos geógrafos agrários com o tema da 

extensão rural, constatamos um leque variado de atividades acadêmico-científicas e 

profissionais desenvolvidas ao longo das duas últimas décadas por um conjunto de 27 

pesquisadores, dentre as quais se destacam: orientações de diversas naturezas (iniciação 

científica, especialização e mestrado), desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão 

universitária, publicação de artigos, participações em bancas de trabalho de conclusão de 

curso, oferecimento de disciplinas, realização de consultorias, conferências/palestras e 

inclusive atividades profissionais em instituições públicas de ATER (TAB. 4). 

Uma primeira forma de contato dos geógrafos agrários com este tema ocorreu pela 

orientação de projetos de pesquisas e extensão, como iniciação científica e extensão 

universitária, e de trabalhos de conclusão de curso, como monografias de especialização e 

dissertação de mestrado, supervisionados entre 1999-2014. Nestes casos, foram identificados 

9 pesquisadores (33%) que já orientaram 19 estudantes, geógrafos (10) e não-geógrafos (9), 

em trabalhos científicos e em ações de extensão universitária relacionadas à “assistência 

técnica” e/ou “extensão rural” (QUADRO 2). Dos projetos orientados (20), oito (40%) eram 

supervisões de iniciação científica, três (15%) de extensão universitária, quatro (20%) de 

cursos de especialização, quatro (20%) “orientações de outra natureza” e apenas um (5%) de 

dissertação de mestrado, tendo sido executados, predominantemente, por meio dos “estudos 

de caso”. No âmbito geográfico nacional, os estudos foram realizados predominantemente na 

região Centro-Oeste (60%), sobretudo na Universidade Federal de Goiás (UFG), e, em menor 

número, nas regiões Sul (20%), Nordeste (15%) e Sudeste (5%). 

Os estudos desenvolvidos por meio destas distintas modalidades de pesquisa foram 

construídos buscando investigar as diversas questões que envolvem os serviços de ATER 

junto aos produtores rurais alijados do processo de modernização da base técnica da 

agricultura brasileira, como os produtores familiares, assentados e grupos étnicos tradicionais, 

e também as práticas relacionadas à sustentabilidade da produção agropecuária, a exemplo das 

experiências de transição agroecológica dos sistemas produtivos (QUADRO 2). 

Neste sentido, as pesquisas realizadas podem ser agrupadas conforme as seguintes 

temáticas e propósitos de investigação: 1) Assistência Técnica (AT) em assentamentos de 

reforma agrária (20%); 2) AT e produção agroecológica (20%); 3) Extensão Rural (ER) e 

metodologias participativas (20%); 4) AT aos produtores familiares (13%); 5) ATER 

direcionada às comunidades tradicionais (13%) e 6) ER e modernização capitalista do cerrado 

(13%).
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TABELA 4  

Pesquisadores em Geografia Agrária e atividades acadêmico-científicas e profissionais desenvolvidas em relação ao tema da Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), Brasil – 2015 

Atividades acadêmico-científicas e profissionais vinculadas ao tema da Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) 

Pesquisadores 

Orientações de diversas 

naturezas (monografia, 

dissertação, doutorado etc.) 

Projetos de 

pesquisa/extensão 

universitária 

Publicações 

científicas 

Bancas de trabalho de 

conclusão 

Ministração de 

disciplinas 
Conferência/Palestras Consultorias 

Atividades profissionais 

em Instituições públicas 

de ATER 

Adriano Rodrigues de Oliveira   X   X         

Aldiva Sales Diniz           X     

Antonio Nivaldo Hespanhol X   X   X       

Carmen Rejane Flores Wizniewsky   X X           

Celso Donizete Locatel   X             

Cláudio Ubiratan Gonçalves   X X           

Clécio Azevedo da Silva   X            X 

Dinalva Donizete Ribeiro X X X X         

Eduardo Paulon Girardi       X         

Emília de Rodat Fernandes Moreira X   X           

Giancarla Salamoni X   X           

João Cleps Junior       X         

João Edmilson Fabrini   X       X     

Jorge Ramón Montenegro Gómez X X             

Leonardo de Oliveira Carneiro       X         

Luís Angelo dos Santos Aracri       X         

Marcelo Rodrigues Mendonça X X X           

María Franco Garcia   X             

Noeli Pertile   X             

Onélia Carmem Rossetto     X       X   

Paulo Roberto Raposo Alentejano X     X         

Ronan Eustáquio Borges X   X           

Rosangela Aparecida de Medeiros 

Hespanhol 
      X         

Rosemeire Aparecida de Almeida     X           

Rosselvelt José Santos   X   X         

Sedeval Nardoque X X             

Vera Lúcia Salazar Pessôa       X         

Fonte: Currículos Lattes dos pesquisadores. Tabulação e organização: DINIZ, R. F. 
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QUADRO 2  

Trabalhos acadêmico-científicos relacionados à “Assistência Técnica” e/ou “Extensão Rural” orientados por pesquisadores em Geografia Agrária, Brasil, 1999-2014 

Pesquisadores Orientandos 
Natureza do Trabalho e Campo científico 

de formação do orientando 
Titulo do trabalho Ano de defesa/encerramento do projeto 

Emilia de Rodat Fernandes Moreira                                              

(UFPB) 
Edrisia Maria da Silva Rodrigues 

Projeto de iniciação científica - Graduação 

em Geografia 

Utilização de Tecnologia Mecânica e de Assistência Técnica pela 

Agricultura Nordestina. 
1999 

Aldiva Sales Diniz (UVA - CE) Antônio Gomes Vieira Júnior Especialização em Educação Ambiental 
A educação ambiental e a assistência técnica ao pequeno produtor 

rural 
2003 

Giancarla Salamoni                             

(UFPel - RS) 
Damaris Riechel Especialização em Geografia  

Crédito rural, extensão rural e a agroecologia: uma experiência com 

produtores de base agroecológica no Distrito de Cerrito Alegre  
2007 

Dinalva Donizete Ribeiro                                                                                                                              

(UFG - Campus Jataí) 

Lucas Santos Machado 
Projeto de iniciação científica - Graduação 

em Medicina Veterinária 

Ações Emergenciais de Assistência Técnica Agronômica e 

Veterinária nos Assentamentos Santa Rita e Rio Claro (Jataí-GO) 
2008 

Jaqueline Porn Martins 
Orientação de outra natureza - Graduação 

em Medicina Veterinária 

Extensão Participativa em Assistência Técnica Veterinária 2008 

Assistência Técnica Veterinária e Zootécnica no Projeto de 

Assentamento Rio Claro, Município de Jataí-Go 
2009 

Priscila Ferreira dos Santos 
Projeto de iniciação científica - Graduação 

em Agronomia 

Pesquisa Participativa e Assistência Técnica Agronômica ao 

Projeto de Assentamento Rio Claro para a Reprodução de 

Variedades de Milho Crioulo 

2009 

Jorge Ramón Montenegro Gómez                                            

(UFPR) 

Laura dos Santos Rougemont 
Projeto de Extensão Universitária - 

Graduação em Geografia  

A Cartografia Social como Metodologia de Autoreconhecimento 

Participativo em Ações de Extensão Rural: trabalhando em parceria 

com povos e comunidades tradicionais do Paraná e de Santa 

Catarina 

2010 

José Carlos Vandresen 
Projeto de Extensão Universitária - 

Graduação em Geografia  

A Cartografia Social como Metodologia de Autoreconhecimento 

Participativo em Ações de Extensão Rural: trabalhando em parceria 

com povos e comunidades tradicionais do Paraná e de Santa 

Catarina 

2010 

Mayra Lafoz Bertussi 
Projeto de Extensão Universitária - 

Graduação em Ciências Sociais 

A Cartografia Social como Metodologia de Autoreconhecimento 

Participativo em Ações de Extensão Rural: trabalhando em parceria 

com povos e comunidades tradicionais do Paraná e de Santa 

Catarina 

2010 

Marcelo Rodrigues Mendonça                                                                   

(UFPB) 
Karoline dos Santos Monteiro 

Orientação de outra natureza - Graduação 

em Geografia 

Realização de Estudos e Pesquisas sobre Metodologia e Prática da 

Extensão Rural Agroecológica 
2010 

Marcelo Rodrigues Mendonça                                    

(UFG  - Campus Goiânia) 

João Vitor Canedo 
Projeto de iniciação científica - Graduação 

em Engenharia de Minas 

Realização de Estudos e Pesquisas sobre Metodologia e Prática da 

Extensão Rural Agroecológica no Sudeste Goiano e Alto 

Paranaíba. 

2010 

Marina Pires Ribeiro 
Projeto de iniciação científica - Graduação 

em Geografia 

A Sistematização de Metodologias de Pesquisas para Extensão 

Rural no Brasil 
2011 

Santiago Henrique Cruz 
Projeto de iniciação científica - Graduação 

em Engenharia de Minas 

Realização de Estudos e Pesquisas sobre Metodologia e Prática da 

Extensão Rural Agroecológica no Sudeste Goiano e Alto Paranaíba 
2011 

Gottardo Dezute Mikami 
Orientação de outra natureza - Graduação 

em Geografia 

A Sistematização de Metodologias de Pesquisas para Extensão 

Rural no Brasil 
2012 

Valmir Crispim Santos Dissertação de Mestrado em Geografia 
Assistência Técnica e Extensão Rural como Política Pública 

destinada às Comunidades Quilombolas Kalungas de Goiás 
2015 

Paulo Roberto Raposo Alentejano                                    

(UERJ - Campus São Gonçalo) 
Vera Lúcia Marcondes 

Especialização em Trabalho, Educação e 

Movimentos Sociais - Graduação em 

Pedagogia 

Assistência técnica e extensão rural: caminhos e descaminhos na 

construção da emancipação dos agricultores 
2013 

Ronan Eustáquio Borges                                                                             

(UFG - Campus Goiânia) 

Ubirajara Nunes Oliveira 
Projeto de iniciação científica - Graduação 

em Geografia 

Extensão Rural e Incorporação Capitalista do Cerrado: análise de 

projetos desenvolvidos pela UFG e EMATER após os anos de 1980 

com foco na Mesorregião Norte Goiano 

2012 

Camylla Silva Otto 
Projeto de iniciação científica - Graduação 

em Geografia 

Análise da extensão rural realizada pela EMATER no estado de 

Goiás a partir dos centros de pesquisa 
2013 

Sedeval Nardoque (UFMS - Campus Três 

Lagoas) 
Rita de Cássia Mistieri Valentim 

Especialização em Educação do Campo - 

Graduação em Zootecnia 
Extensão Rural e interfaces com a educação participativa 2014 

Fonte: Currículos Lattes dos pesquisadores. Tabulação e organização: DINIZ, R. F. 
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Além das supervisões de projetos desenvolvidos pelos orientandos, os geógrafos 

agrários brasileiros também conduziram pesquisas e atividades de extensão universitária que 

tinham entre seus vários propósitos de investigação/ação a ATER.  

Entre 2008-2015 foram executados quatro projetos de pesquisa e sete projetos de 

extensão universitária, os quais focalizavam os mesmos grupos de sujeitos estudados nos 

trabalhos supracitados. Ademais, se assemelhavam também nos objetivos delimitados para 

investigação/ação, destacando-se: sistematização de metodologias participativas, construção e 

socialização de conhecimentos e práticas agroecológicas, resgate, produção e conservação de 

sementes crioulas, capacitação e formação de agentes multiplicadores em Agroecologia 

(QUADRO 3).  

Tudo isso com o firme propósito de conhecer e fortalecer as estratégias de resistência e 

emancipação social dos produtores rurais, contribuir para a sustentabilidade dos sistemas 

agrícolas, para a produção de alimentos saudáveis e para a soberania e segurança alimentar 

das famílias agricultoras. 
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QUADRO 3  
Projetos de pesquisa e de extensão universitária relacionados à “Assistência Técnica” e/ou “Extensão Rural” desenvolvidos por pesquisadores em Geografia Agrária, Brasil, 2008-2015 

 
Fonte: Currículos Lattes dos pesquisadores. Tabulação e organização: DINIZ, R. F. 

Títulos dos Projetos de Pesquisa Geógrafos Agrários participantes Títulos dos Projetos de Extensão Universitária Geógrafos Agrários participantes

Rosselvelt José Santos (UFU)
Supervisão externa do projeto Lumiar de assitencia técnica/Incra-PR                                                                                               

(2008-2009)

Joao Edmilson Fabrini (UNIOESTE - Campus 

M. C. Rondon)

Dinalva Donizete Ribeiro (UFG - Jataí)

Geração de Conhecimentos e Formação de Recursos Humanos para Assistência Técnica aos 

Assentamentos de Reforma Agrária - Especialização em Agricultura Familiar Camponesa e 

Educação do Campo (2008-atual)

María Franco Garcia (UFPB)

Programa de Manutenção do Núcleo em Agroecologia, Agrobiodiversidade e Sustentabilidade: 

construção e socialização de conhecimentos e práticas no Território de Cidadania Central - RS 

(2012-atual)

Jorge Ramón Montenegro Gómez (UFPR)

A Cartografia Social como Metodologia de Autoreconhecimento Participativo em Ações de 

Extensão Rural: uma pesquisa sobre Quilombolas, Faxinalenses, Cipozeiras e Cipozeiros, Ilhéus e 

Pescadores e Pescadoras Artesanais situadas no Paraná e em Santa Catarina (2010-2012)

Jorge Ramón Montenegro Gómez (UFPR)

Adriano Rodrigues de Oliveira (UFG - Campus Goiânia)
Pobreza Rural no Território do Mato Grande/RN: contribuições para a gestão social e ambiental, 

geração de renda e segurança alimentar (2011-2013)
Celso Donizete Locatel (UFRN)

Marcelo Rodrigues Mendonça (UFG - Campus Goiânia) I Curso de Formação de agentes multiplicadores em Agroecologia (2012-2012) Noeli Pertile (UFBA)

Consolidação do Nucleo de Agroecologia e Campesinato 

NAC/UFRPE: Fortalecendo uma caminhada (2011-2013)
Claudio Ubiratan Gonçalves (UFPE)

Dinalva Donizete Ribeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(UFG - Campus Jataí)

Análise da atuação das organizações coletivas 

(associativismo e cooperativismo) dos agricultores familiares 

na promoção do desenvolvimento rural na Microrregião 

Sudoeste de Goiás (2013-atual)

Sedeval Nardoque (UFMS - Campus Três Lagoas)
Adriano Rodrigues de Oliveira (UFG - 

Campus Goiânia)

Resgate, produção e conservação de sementes crioulas nas 

comunidades quilombolas e assentamentos rurais nos 

Territórios da Cidadania: Chapada dos Veadeiros e Vale do 

Paranã (2014-atual)

Marcelo Rodrigues Mendonça (UFG - Campus Goiânia)
Marcelo Rodrigues Mendonça (UFG - 

Campus Goiânia)

A sistematização de metodologias de pesquisa para 

extensão rural no Brasil (2010-2012)

Carmen Rejane Flores Wizniewsky (UFSM)

Curso de Especialização em Agroecologia e Desenvolvimento Rural (2013-atual)
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Em relação à produção científica sobre a “assistência técnica” e/ou “extensão rural”, 

em grande parte fruto dos projetos de pesquisa e ações de extensão desenvolvidas nos 

trabalhos aludidos anteriormente, constatamos que apenas 9 (33%) pesquisadores13 

publicaram 19 textos14 que continham em seus títulos ao menos uma dessas duas temáticas. 

Os trabalhos foram publicados entre 1998-2015, sendo 14 relacionados à “assistência 

técnica”, quatro à “extensão rural” e apenas um à “assistência técnica e extensão rural”. 

Ademais, desses 19 textos, 13 foram publicados como “trabalho completo”, quatro como 

“resumo” e dois como “resumo expandido” e “capítulo de livro” (TAB. 5). 

TABELA 5  

Quantitativo dos trabalhos publicados sobre as temáticas “Assistência Técnica” e/ou “Extensão Rural” por 

pesquisadores em Geografia Agrária, Brasil – 1998-2015 

 

Fonte: Currículos Lattes dos pesquisadores. Tabulação e organização: DINIZ, R. F.  

 

As discussões realizadas pelos autores têm em comum a proposta de analisar as ações 

de intervenção praticadas pelos técnicos de ATER em determinados contextos sócio-espaciais 

e os desdobramentos que se dão nos sistemas produtivos e na qualidade de vida das famílias 

rurais, focalizadas a partir de diferentes dimensões: sociais, econômicas, científico-

tecnológicas ou ecológicas (QUADRO 4). Ademais, as análises estão voltadas, em grande 

parte, para os grupos e movimentos contra-hegemônicos presentes no espaço rural brasileiro, 

como os assentados e os que defendem a transição agroecológica na atividade agropecuária. 

                                                 
13 Excetuando o nosso orientador, com o qual publicamos nos anos de 2014 e 2015 textos com reflexões 

preliminares desta tese.  

14 Deste total, duas publicações – trabalho completo e capítulo de livro – correspondem a um mesmo texto.  

Dinalva Donizete Ribeiro             

(UFG - Campus Jataí)
6 2008-2010 6 4 1 1

Marcelo Rodrigues Mendonça 

(UFG - Campus Goiânia)
3 2013-2015 2 1 3

Carmen Rejane Flores Wizniewsky 

(UFSM)
2 2014-2015 2 2

Rosemeire Aparecida de Almeida 

(UFMS - Campus Três Lagoas)
2 1998-2000 2 1 1

Onélia Carmem Rossetto           

(UFMT)
2 2007 2 2

Giancarla Salamoni                    

(UFPel)
1 2006 1 1

Ronan Eustáquio Borges              

(UFG - Campus Goiânia)
1 2013 1 1

Emilia de Rodat Fernandes Moreira                             

(UFPB)
1 1999 1 1

Claudio Ubiratan Gonçalves                 

(UFPE)
1 2005 1 1

TOTAL 19 1998-2015 4 14 1 13 4 1 1

Resumo
Resumo 

expandido

Capítulo de 

livro

Pesquisadores
Número de 

produções

Ano de 

publicação

TEMÁTICAS Natureza da publicação

Extensão 

Rural

Assistência 

Técnica
ATER

Trabalho 

completo
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Com efeito, predominam entre as publicações os estudos sobre os serviços de 

assistência técnica (AT) em assentamentos de reforma agrária (63%), tendo como propósitos 

centrais de análise nestes territórios: 1) o processo de modernização do sistema produtivo; 2) 

políticas de crédito rural para os assentados; 3) AT participativa e transformações territoriais 

resultantes das ações coletivas dos assentados; 4) AT direcionada às criações de animais; 5) 

AT e qualidade de vida; 6) transição de sistemas produtivos convencionais para modelos 

agroecológicos e orgânicos; 7) produção de sementes crioulas. 

Por outro lado, os demais estudos enfocaram a “extensão rural” como temática de 

análise, buscando compreender o papel da prática extensionista na promoção da 

sustentabilidade dos sistemas produtivos, seja por meio da produção de sementes crioulas, da 

preservação e resgate dos saberes tradicionais de grupos étnicos ou da introdução de práticas 

agroecológicas nos manejos agrícolas.  

Apenas um estudo foi realizado com o propósito de avaliar o papel da extensão rural 

no processo de incorporação capitalista do cerrado, tendo como objeto de investigação o 

trabalho da EMATER-GO na região nordeste daquele estado. 
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QUADRO 4  

Produção científica sobre as temáticas “Assistência Técnica” e/ou “Extensão Rural” elaborada por pesquisadores em Geografia 

Agrária entre 1998-2015, Brasil 

 
Fonte: Currículos Lattes dos pesquisadores. Tabulação e organização: DINIZ, R. F.  

  

Autores Títulos das publicações
Ano de 

publicação

Natureza dos 

trabalhos

ALMEIDA, R. A.
A ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA NO ESTADO DO MATO GROSSO 

DO SUL
1998 Resumo

MOREIRA, E. R. F.; 

RODRIGUES, E. M. S.

UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA MECÂNICA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PELA AGRICULTURA NORDESTINA 

(UMA ANÁLISE SUCINTA DOS DADOS CENSITÁRIOS (1970 A 1995)
1999 Resumo

ALMEIDA, R. A.
ANÁLISE PRELIMINAR DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA NO 

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
2000 Texto completo

GONÇALVES, C. U.
ASSENTAMENTO CAPELINHA: DO ESPAÇO DE TRABALHO DOS ASSENTADOS À ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

PARTICIPATIVA.
2005 Texto completo

SALAMONI, G.; FINATTO, R. 

A.; COSTA, A. J. V. da; PANIS, 

M.

AGROECOLOGIA E SUSTENTABILIDADE: UMA EXPERIÊNCIA DE EXTENSÃO RURAL 2006 Texto completo

OLIVEIRA, B. R.; PADILHA, R. 

J.; ROSSETTO, O. C. 

 POLÍTICAS DE CRÉDITO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: O CASO DO ASSENTAMENTO CORIXO - 

PANTANAL DE CÁCERES/MT
2007 Texto completo

REZENDE, M. N.; SOUZA, F. 

L. P.; ROSSETTO, O. C.
INFRA-ESTRUTURA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FOMENTO NO ASSENTAMENTO CORIXINHA- MT/BRASIL 2007 Texto completo

RIBEIRO, D. D.; ASSUNÇÃO, 

H. F. da; FREITAS, T. F.; 

MARTINS, J. P. 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA VETERINÁRIA E ZOOTÉCNICA NO PROJETO DE ASSENTAMENTO RIO CLARO, 

MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
2008 Texto completo

LIMA, T. M. ; ASSUNÇÃO, 

HILDEU FERREIRA 

DA ; RIBEIRO, D. D. ; 

SANTOS, P. F

 EXTENSÃO PARTICIPATIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRONÔMICA AOS AGRICULTORES DE UM PROJETO 

DE ASSENTAMENTO PARA A REPRODUÇÃO DE VARIEDADES DE MILHO CRIOULO
2009 Resumo

ASSUNÇÃO, H. F. da; 

RIBEIRO, D. D. ; MARTINS, J. 

P. ; FREITAS, T. F. 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UM PROJETO DE ASSENTAMENTO NO 

MUNICÍPIO DE JATAÍ/GO PARA PRODUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FORRAGEM DE MILHO CRIOULO
2009 Resumo

SANTOS, P. F. ; RIBEIRO, D. 

D.; ASSUNÇÃO, H. F. da. 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRONÔMICA AO PROJETO DE ASSENTAMENTO RIO CLARO PARA PRODUÇÃO DE 

SILAGEM DE MILHO CRIOULO
2009 Resumo

ASSUNÇÃO, H. F. da; 

RIBEIRO, D. D.; DIAS, M. S.; 

LIMA, T. M.

EFEITO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOBRE A QUALIDADE DE VIDA DE UM ASSENTAMENTO 

RURAL NO MUNICÍPIO DE JATAÍ (GOIÁS/BRASIL)
2010

Capítulo de livro 

e Texto completo

CRISPIM, V.; MENDONÇA, 

M. R. 

O PAPEL DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NA PRESERVAÇÃO E RESGATE DOS SABERES 

AGRÍCOLAS TRADICIONAIS NAS COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBO NO MUNICÍPIO DE 

MONTE ALEGRE DE GOIÁS

2013 Texto completo

OLIVEIRA, U. N.; BORGES, R. 

E. 

EXTENSÃO RURAL E INCORPORAÇÃO CAPITALISTA DO CERRADO: ANÁLISE DA AÇÃO DA EMATER NA 

REGIÃO NORDESTE DO ESTADO DE GOIÁS
2013 Texto completo

ZANON, J. S.; CUNHA, A. S.; 

WIZNIEWSKY, C. R. F. 

A PRODUÇÃO DO ARROZ ORGÂNICO E A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DESENVOLVIDA PELA ATES NOS 

ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL-RS
2014 Texto completo

SANTOS, V. C.; MENDONÇA, 

M. R. .

EXTENSÃO RURAL E SABERES AGRÍCOLAS TRADICIONAIS: PRÁTICAS EXTENSIONISTAS NA COMUNIDADE 

QUILOMBOLA KALUNGA DE MONTE ALEGRE DE GOIÁS (GO)
2014 Texto completo

ZANON, J. S. ; CHASQUI, J. 

W. B.; MENEZES, L. J. M. DE; 

WIZNIEWSKY, C. R. F. 

O PAPEL DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DESENVOLVIDA PELA ATES NOS ASSENTAMENTOS DE REFORMA 

AGRÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL/RS
2015 Texto completo

SANTOS, V. C.; MENDONÇA, 

M. R.; GONÇALVES, R. J. de 

A. F.

AGROECOLOGIA, EXTENSÃO RURAL E PRÁTICAS AGRÍCOLAS TRADICIONAIS NAS COMUNIDADES 

QUILOMBOLAS KALUNGA DE GOIÁS
2015 Texto completo
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Outra forma de contato entre os geógrafos agrários com o tema da extensão rural 

ocorreu por meio da participação em bancas de trabalhos de conclusão de cursos de 

graduação, especialização e mestrado. Entre 1993-2015, 11 pesquisadores participaram de 

nove exames de trabalhos apresentados por estudantes de Geografia (5) e de outras áreas do 

conhecimento (4), dos quais apenas um foi referenciado no Quadro 2.  

Os estudos apresentados, especialmente aqueles produzidos pelos geógrafos, 

mantiveram a tônica das pesquisas mencionadas anteriormente, buscando compreender as 

intervenções dos serviços de ATER junto aos produtores familiares, assentados e 

comunidades tradicionais, bem como as experiências com a produção agroecológica e com a 

operacionalização de programas sociais destinados ao agricultor familiar, como o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (QUADRO 5).  

Cumpre observar, no entanto, que nestes estudos se utilizou com mais frequência o 

conceito de “Extensão Rural” (64%), enquanto que nos demais apontados anteriormente 

predominaram as referências ao serviço de “Assistência Técnica”, o qual, como 

demonstraremos ao final desse capítulo, difere profundamente do primeiro. 

QUADRO 5  

Participação de pesquisadores em Geografia Agrária em bancas de trabalhos de conclusão de cursos com estudos 

relacionados às temáticas “Assistência Técnica” e/ou “Extensão Rural”, Brasil, 1993-2015 

 
Fonte: Currículos Lattes dos pesquisadores. Tabulação e organização: DINIZ, R. F.  

Vera Lúcia Salazar Pessôa                                                

(UFG - Campus Catalão)

Contribuição ao estudo da extensão rural pública em 

Sergipe: o caso da microrregião geográfica de Tobias 

Barreto                                                                           

(1993)

Corália Maria dos Santos                                                             

(Mestrado em Geografia - UFS)

Rosangela Aparecida de Medeiros Hespanhol 

(UNESP - Campus Presidente Prudente)

A extensão rural aos pequenos produtores familiares 

da Microrregião Geográfica de Maringá                                                                  

(2003)

Solange Aparecida Luchetti                                                              

(Mestrado em Geografia - UEM)

Rosselvelt José Santos                                                

(UFU)

Um estudo sobre os serviços de Assistência Técnica 

e Extensão Rural no Assentamento Rio das Pedras                                                        

(2006)

Cristiane Batista Salgado                                                                          

(Graduação em Geografia - UFU)

Paulo Roberto Raposo Alentejano                                  

(UERJ - Campus São Gonçalo)

Assentamento é mais que um "projeto": a assistência 

técnica nos assentamentos rurais                                       

(2007)

Vânia Costa Pimentel                                                                   

(Mestrado em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura 

e Sociedade - UFRRJ)

Leonardo de Oliveira Carneiro                                 

(UFJF)

Luís Angelo dos Santos Aracri                                    

(UFJF)

Leonardo de Oliveira Carneiro                                  

(UFJF)

Etnodesenvolvimento, Assistência Técnica e 

Extensão Rural: O Caso do Quilombo de Monte Alegre 

- Cachoeiro do Itapemirim/ES                                        

(2014)

 João Francisco Alves Mendes                                                           

(Mestrado em Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas - 

UFRRJ)

Eduardo Paulon Girardi                                    

(UNESP - Campus Presidente Prudente)

 Territórios e agroecologia: a extensão rural como 

agente de transformação                                                                   

(2015)

Edite Prates de Souza                                                                       

(Mestrado em Desenvolvimento Territorial na América Latina e 

Caribe - UNESP)

João Cleps Júnior                                                      

(UFU)

Adriano Rodrigues de Oliveira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(UFG - Campus Goiânia)

Dinalva Donizete Ribeiro                                                                               

(UFG - Campus Jataí)

Assistência técnica em produção agroecológica 

destinada ao PNAE                                                                                                                                                                                                                                                          

(2015)

Euclides Eduardo Nunes Mandu                                               

(Especialização em Agroecologia e Desenvolvimento Rural - UFG)

Pesquisadores

Agroecologia e desenvolvimento rural sustentável: a 

contribuição da extensão rural para a agricultura 

familiar                                                                           

(2011)

Alex Perim Martins                                                                    

(Graduação em Geografia - UFJF)

Extensão Rural e Valorização dos Saberes/Fazeres 

Agrícolas na Comunidade Kalunga de Monte Alegre 

de Goiás (GO)                                                                        

(2015)

 Valmir Crispim dos Santos                                                             

(Mestrado em Geografia - UFG Campus Catalão)

Autor, nível de formação, curso e instituição de origem Título do trabalho e Ano de conclusão
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A inserção do tema da extensão rural nos estudos da Geografia Agrária brasileira 

ocorreu também por meio de conferências, palestras e seminários, realizadas entre 2010-2014 

por apenas dois pesquisadores deste subcampo científico (QUADRO 6). Observa-se, pelo 

título das apresentações, que o foco das reflexões conduzidas por estes sujeitos é idêntico às 

principais temáticas abordadas por grande parte dos estudos aludidos acima: a relação entre a 

extensão rural e os assentamentos de reforma agrária e/ou os movimentos sociais do campo. 

QUADRO 6  

Conferências, palestras e seminários ministrados por pesquisadores em Geografia Agrária sobre temas 

relacionados à Extensão Rural, Brasil, 2010-2014 

Pesquisadores Conferências, Palestras e Seminários Ano  

Aldiva Sales Diniz                        

(UVA - CE) 

Extensão Rural e os movimentos sociais no campo 2010 

A extensão rural e os movimentos sociais no campo 2011 

João Edmilson Fabrini 

(UNIOESTE - Campus M. C. 

Rondon) 

Impactos da extensão rural, reforma agrária e conflitos de 

terras: visões divergentes 
2014 

Fonte: Currículos Lattes dos pesquisadores. Tabulação e organização: DINIZ, R. F. 

 

Ainda vinculando-se a estas temáticas, destaca-se a realização de consultorias técnicas, 

tendo como único caso o trabalho de “Supervisão Externa do Projeto Lumiar - Assistência 

técnica aos assentamentos rurais e suas organizações” desenvolvido pela Profa. Dra. Onélia 

Carmem Rossetto (UFMT) no biênio 1998-1999. 

Por fim, citam-se as atividades de ministração de disciplinas, realizada pelo Prof. Dr. 

Antonio Nivaldo Hespanhol entre 1992-1996 no curso de graduação em Agronomia da 

UNESP (Campus de Ilha Solteira), onde lecionou disciplinas da área de socioeconomia, e 

também profissionais, executadas pelo Prof. Dr. Clécio Azevedo da Silva15 entre 1986-1989, 

quando realizou estágios no Escritório Local da EMATER-RJ no município fluminense de 

Magé (1986) e exerceu a função de “Chefe de Escritório Local” da EMATER-PR (1987-

1989), conduzindo atividades de AT e treinamentos técnicos às famílias e comunidades de 

agricultores paranaenses. 

Percebe-se, com efeito, que após cinco décadas de institucionalização da extensão 

rural no Brasil os geógrafos agrários começaram a se dedicar ao estudo do tema, buscando 

analisá-lo sob a luz da questão agrária brasileira e da emergência de modelos de produção 

agropecuária orientados pelos princípios da Agroecologia. Neste sentido, ao produzirem 

conhecimentos sobre os serviços de ATER, os geógrafos, identificando-se enquanto cientistas 

críticos e socialmente engajados, almejam contribuir para o engendramento de estratégias 

                                                 
15 Cumpre observar que este pesquisador se graduou em Agronomia, tornou-se mestre em Ciências Sociais 

(Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade) e obteve o título de Doutor em Geografia. 
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contra-hegemônicas de desenvolvimento rural, voltadas ao empoderamento e emancipação de 

grupos sociais historicamente dominados e para a promoção de práticas mais sustentáveis de 

produção agropecuária. 

Diante desse contexto, consideramos importante refletir sobre o propósito de ampliar a 

compreensão da prática extensionista, analisada até então apenas como uma prática social, 

para uma interpretação geográfica de prática espacial, o que a torna, por conseguinte, um 

objeto de interesse dos estudos realizados pelos geógrafos agrários. 

 

 

1.3 Proposições teóricas para uma análise geográfica da prática extensionista: 

práticas espaciais heterônomas e insurgentes e o processo de (re)produção e 

(re)organização do espaço rural 
 

 

Primeiramente, faz-se necessário realizar uma diferenciação entre os conceitos de 

assistência técnica e extensão rural, os quais, embora indissociáveis em determinadas 

circunstâncias e, por isso mesmo, muitas vezes tratados de forma acrítica como sinônimos – 

pelo senso comum e até em estudos científicos –, são caracterizados por processos com 

conteúdos e propósitos bastante distintos. 

Por assistência técnica entende-se uma atividade de natureza impessoal, não-educativa 

e técnico-produtiva, que visa apenas atender uma demanda específica – agronômica e/ou 

veterinária – dos produtores rurais. É realizada com mais frequência pelas indústrias 

produtoras de insumos sintéticos, moto-mecânicos e de medicamentos veterinários, pelas 

“lojas agropecuárias” e cooperativas, as quais prestam assistência aos clientes e cooperados 

nos momentos de venda, pós-venda e de compras (PEIXOTO, 2008). É uma atividade que 

objetiva, prioritariamente, a maximização do lucro, obtido pelo aumento dos índices de 

produtividade e rentabilidade proporcionados pela incorporação de novas tecnologias ao 

sistema agropecuário e pela aceleração e racionalização dos processos produtivos.  

A extensão rural, por sua parte, é um conceito polissêmico, sobre o qual não há um 

consenso a respeito da definição do termo extensão nem tampouco de seus objetivos e meios 

para atingi-los (RÖLING, 1988; CAPORAL, 1998; PEIXOTO, 2008).  

Em que pese as diferenças entre as conceituações elaboradas por diversos autores, é 

possível observar algumas características comuns entre elas, dentre as quais destacam-se: 1) a 

extensão é uma atividade de intervenção destinada a levar – estender – até um determinado 

público conhecimentos e técnicas que visam promover mudanças no seu comportamento; 2) 

objetiva solucionar problemas que impedem o desenvolvimento da atividade agropecuária e a 
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melhoria da qualidade de vida das famílias rurais; 3) para isso, atua em diversas dimensões e 

escalas, seja nas atividades de natureza agronômica, social, política e/ou econômica que são 

desenvolvidas desde o nível intrafamiliar até o âmbito da “comunidade”; 4) se constitui numa 

atividade de “ajuda”, “comunicação” e “educação” (não-formal) fundamentada em teorias e 

conceitos da sociologia, psicologia social e antropologia, é dirigida aos homens, mulheres e 

jovens rurais para que os mesmos possam se auto-ajudar com o intuito de superar os 

problemas que enfrentam no meio rural por meio do uso racional e efetivo dos novos 

conhecimentos, técnicas e habilidades adquiridas (RÖLING, 1988; CAPORAL, 1998).  

Ao submeter estes tipos de concepções a uma análise crítica, tanto do ponto vista 

semântico quanto de seu equívoco gnosiológico, Freire (1983[1969]) argumenta que o 

conceito de extensão tal como posto se constitui num ato de manipulação e invasão cultural, 

de estender e, automaticamente, superpor uma visão de mundo tida como “superior”, 

“racional” e “moderna” à visão daqueles que, passiva e arbitrariamente, a recebem. A partir 

dessa análise, o autor afirma que este conceito não corresponde a um que-fazer educativo 

libertador, uma vez que coloca em prática um ato de domesticação, adestramento, persuasão e 

antidialogicidade, que reifica o homem, redu-lo a “coisa”, nega-lhe o papel de um sujeito de 

transformação do mundo.  

Na concepção de Freire (1983[1969]), este não deve ser o conceito que melhor traduz 

uma ação humanista – de caráter concreto e rigorosamente científica – e educativo-libertadora 

do agrônomo junto aos sujeitos sociais rurais, mas sim o de comunicação, pela qual o 

agrônomo-educador e o agricultor-educando, numa relação de dialogicidade, assumem um 

papel de sujeitos cognoscentes, permitindo a si mesmos a apropriação crítica da posição que 

ocupam com os demais no mundo, tornando-se sujeitos de transformação do mesmo. 

Ademais, a comunicação implica numa relação de reciprocidade e cumplicidade entre ambos 

que jamais pode ser rompida, fundamentada no reconhecimento de que o conhecimento não 

se estende daquele que se julga sabedor até aqueles que são julgados como ignorantes, mas se 

constitui dialeticamente nas relações homem-mundo – relações estas de transformação e não 

de adaptação –, e se aperfeiçoa na problematização crítica das mesmas. 

Depreende-se, portanto, que a prática extensionista, tal como desvelada em suas 

contradições por Freire (1983[1969]), se constituiu numa prática social de construção de um 

homem dominado, subalternizado e alienado, num instrumento de mudança de seus hábitos, 

de negação e substituição de seus saberes por um conhecimento baseado na ciência moderna, 

racional e cartesiana.  
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No entanto, defendemos a tese de que, além de se manifestar enquanto uma prática 

social, a prática extensionista também se instituiu enquanto uma prática espacial, tendo em 

vista o papel subsidiário desempenhado nos processos de (re)organização e (re)produção 

capitalista do espaço rural ocorridos na segunda metade do século XX, quando as entidades de 

extensão rural se expandiram pelo país. 

Ao considerá-la enquanto prática espacial, nos embasamos nas teorizações16 de 

Lefebvre (2006) e Souza (2013), além das construções teóricas destes autores e de Soja 

(1993) e Santos (2008[1996]) sobre o conceito de espaço e dialética sócio-espacial. 

Nas reflexões do filósofo francês Henri Lefebvre (2006), a prática espacial (espaço 

percebido) é concebida em uma relação dialética e indissociável com as representações do 

espaço (espaço concebido) e os espaços de representação (espaço vivido), constituindo a 

triplicidade que fundamenta a teoria da produção do espaço. Em suas teorizações, a prática 

espacial é apresentada possuindo uma coesão e coerência lógica com a prática social e a 

prática política. Assim, o autor a define como: 

[...] uma projeção “no terreno” de todos os aspectos, elementos e momentos da 

prática social, separando-os, e isso sem abandonar por um instante o controle 

global, a saber o assujeitamento da sociedade inteira à prática política, ao poder do 

Estado (LEFEBVRE, 2006, p. 27, destaques do autor). 

 

Lefebvre (2006) também considera que a prática espacial de uma sociedade oculta o 

seu espaço, o põe e o supõe numa interação dialética, produzindo-o lenta e seguramente ao 

mesmo tempo em que exerce sobre ele o seu domínio e dele se apropria. Por isso, para 

desvendá-la é preciso “decifrar” o espaço da sociedade que a engendra. A este respeito, 

ressalta-se que ela se manifesta por meio de um duplo sentido: um relacionado à 

“configuração espacial” dos “objetos” e “coisas” no espaço (estradas, residências etc.) e outro 

inerente à relação entre os sujeitos individuais e/ou coletivos e o seu espaço por meio do uso. 

Percebe-se, neste sentido, que a prática espacial só pode ser constatada, descrita e 

analisada no plano empírico – diferentemente da problemática do espaço, que só pode ser 

formulada no âmbito teórico –, manifestando-se por meio de diversos agentes, individuais e 

coletivos (empresas e grupos empresariais, Estado, organizações e movimentos sociais etc.) e 

em diferentes níveis escalares: na arquitetura, no urbanismo, na relação cidade-campo, na vida 

quotidiana, no território etc., definindo, simultaneamente, os lugares, as relações entre local-

                                                 
16 Além desses autores, outros que também trabalharam com o conceito de prática espacial foram Raffestin 

(1993[1980]) e Corrêa (2000). Ambos, contudo, analisam o conceito numa perspectiva distinta daquela que 

propomos neste estudo, que não se aproxima da questão analisada sobre o serviço extensionista. Por isso, atemo-

nos apenas as teorizações elaboradas por Henri Lefebvre e Marcelo Lopes de Souza, os quais estabelecem 

problematizações mais próximas à tese que defendemos de que a prática extensionista se constitui também 

enquanto uma prática espacial. 
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global – uma representação dessas relações – as ações e os signos. Ademais, em articulação 

com as representações do espaço e com os espaços de representação, a prática espacial 

intervém diferentemente na produção do espaço, variando de acordo com as suas qualidades e 

propriedades, as sociedades (modos de produção) e as épocas (LEFEBVRE, 2006).   

Avançando em suas análises, o autor conclui que a sobrevivência do modo de 

produção capitalista não se deu pela produção do espaço de forma isolada, mas em 

solidariedade com a triplicidade anteriormente referida.  

A produção do espaço não permitiu por si só a sobrevivência do capitalismo. Ela não 

se separa da extensão do capitalismo ao espaço pré-existente. O conjunto desses 

fatos – a prática espacial – permitiu esta sobrevivência (LEFEBVRE, 2006, p. 399, 

tradução nossa). 

 

Desse modo, tomando como referência a teoria lefebvriana, entendemos que a prática 

espacial inerente à prática extensionista está dialética e indissociavelmente articulada à prática 

social e à prática política dos grupos hegemônicos idealizadores/financiadores dos serviços de 

extensão rural, reproduzindo-se com a finalidade de (re)organizar e (re)produzir, por meio da 

introdução de uma nova lógica e racionalidade de produção no campo e, consequentemente, 

de novos modelos de ação, sociabilidade e institucionalidade, um novo espaço rural (espaço 

concebido – dos cientistas, planejadores, tecnocratas etc.), mais permeável à reprodução do 

modo de produção capitalista e ao controle do espaço-tempo dos sujeitos sociais rurais 

(espaço vivido – dos habitantes, dos usuários etc.). 

No entanto, tendo como referência as advertências de Souza (2013, p. 239), para o 

qual “os conceitos precisam ser recontextualizados, adaptados no contato com e sob a 

influência de outras preferências filosóficas e científicas e, ademais, das necessidades 

inerentes à pesquisa empírica de detalhe”, consideramos importante ampliar e (re)significar a 

concepção dada por Lefebvre (2006) ao conceito de prática espacial, até mesmo porque desde 

a institucionalização da extensão rural até os dias atuais a prática extensionista tem se 

transformado, em determinados contextos e por determinados agentes (obviamente não para 

todos/maioria), de forma profunda. 

Ao tratar do conceito em sua forma plural, como práticas espaciais, visto que o mesmo 

se manifesta de variados modos empiricamente e com distintos e contraditórios propósitos – 

ora à dominação (heteronomia), ora à emancipação (autonomia) –, Souza (2013) o considera 

como uma importante “ponte conceitual” entre as relações sociais e o espaço, pelo qual são 

valorizados os agentes sociais e as relações que eles mantem entre si. Assim, o autor elabora a 

seguinte proposição:  
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Práticas espaciais são práticas sociais em que a espacialidade (organização espacial, 

a territorialidade, a “lugaridade”...) é um componente nítido e destacado da forma de 

organização, do meio de expressão e/ou dos objetivos a serem alcançados (SOUZA, 

2013, p. 241). 

 

Com relação às finalidades (por vezes ocultas e dissimuladas) das práticas espaciais, 

Souza (2013) argumenta que elas têm servido, predominantemente, à heteronomia: à 

dominação, subjugação e coerção de sujeitos, à introdução/manutenção de hierarquias, de um 

status quo, pela imposição vertical descendente e também do global (de fora) para o local 

(dentro) de normas rígidas (jurídicas, financeiras, técnicas, sociais etc.) que (des)regulam a 

sociabilidade e a organização espacial de um grupo ou de uma sociedade. 

Em reação de enfrentamento a estes tipos de práticas, têm emergido iniciativas de 

resistência entre os grupos sociais que são por elas afetados, os quais engendram ações de 

natureza político-social e normativa diametralmente opostas àquelas que os colocam em uma 

condição de subalternidade, orientadas pela emancipação, empoderamento, autodeterminação 

e autogoverno de seus indivíduos e territórios. São práticas espaciais de autonomia, ou pelo 

menos, de luta contra a heteronomia, pois remetem à ideia de práxis – às ações voltadas à 

transformação emancipatória da realidade sócio-espacial –, e são denominadas por Souza 

(2013) como práticas espaciais insurgentes. Em sua proposição tipológica, são apresentados 

seis exemplos possíveis de práticas espaciais insurgentes, as quais podem ser combinadas 

umas com as outas no âmbito de estratégias sócio-espaciais complexas e referirem-se a 

inúmeros casos de manifestações empíricas particulares, a saber: 1) territorialização em 

sentido estrito; 2) territorialização em sentido amplo; 3) refuncionalização/reestruturação do 

espaço material; 4) ressignificação de lugares; 5) construção de circuitos econômicos 

alternativos e 6) construção de redes espaciais. 

Ao dividir as práticas espaciais em ações de naturezas antagônicas, heterônomas e 

autônomas, a elaboração teórica de Souza (2013) traz contribuições relevantes para a proposta 

que apresentamos de apreender a prática extensionista enquanto uma prática espacial. Tal 

teorização possibilita-nos demonstrar que, além de se vincular aos interesses dos grupos 

hegemônicos por meio de ações heterônomas, a prática extensionista pode executar, por outro 

lado, práticas espaciais insurgentes, como intentado a partir da década de 1980 com a 

emergência do movimento crítico de re-pensar da extensão rural (problematizado em detalhes 

no próximo capítulo), quando buscou fomentar entre os grupos subalternizados ações de 

autonomia, emancipação e empoderamento, voltadas ao engendramento de estratégias sócio-

espaciais de resistência, de luta e construção de uma nova forma de organização e produção 

do espaço rural. 
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Neste sentido, enquanto práticas espaciais insurgentes, as práticas extensionistas se 

aproximam da utopia paulofreiriana de prática da liberdade, almejando promover uma relação 

dialógico-comunicativa que tenha como leitmotiv a rejeição de toda e qualquer forma de 

manipulação e alienação dos homens, que busca a sua autonomia e humanização por meio de 

uma (inter)comunicação crítica mediatizada pela realidade (sócio-espacial) que os cerca. A 

propósito, embora não se utilize dessa terminologia científica empregada nos estudos 

geográficos, as reflexões elaboradas por Paulo Freire em muito se aproximam de uma análise 

sócio-espacial da prática extensionista, como se observa nos excertos a seguir, extraídos em 

diferentes partes de sua obra: 

Por outro lado, o homem, que não pode ser compreendido fora de suas relações 

com o mundo, de vez que é um “ser-em-situação”, é também um ser do trabalho e 

da transformação do mundo. [...] Não em torno da problematização do homem 

isolado do mundo nem da deste sem ele, mas de relações indicotomizáveis que se 

estabelecem entre ambos. [...] Assim é que vemos o trabalho do agrônomo-

educador. Trabalho no qual deve buscar em diálogo com os camponeses, conhecer a 

realidade, para com eles, melhor transformá-la (FREIRE, 1983[1969], p. 17-57-

58, passim, destaques acrescidos). 

 

 Depreende-se, portanto, que tais análises corroboram a nossa tese de que a prática 

extensionista constitui-se também em uma prática espacial, de transformação da realidade 

sócio-espacial onde se inserem e se relacionam os sujeitos sociais rurais, ora servindo à 

heteronomia, como por longo tempo foi o caso na extensão rural brasileira, ora buscando 

promover a autonomia daqueles que são vítimas de um modo de produção socialmente 

perverso e ecologicamente predatório.  

Argumentamos, ademais, que ao se instituir enquanto prática espacial heterônoma, a 

prática extensionista promove, por meio de uma relação vertical descendente, autoritária e 

arrogante, um monólogo do conhecimento com os sujeitos sociais rurais, pelo qual o 

conhecimento do agrônomo – cartesiano, positivista, racional e hegemônico – se impõe como 

superior, inquestionável e moderno, domínio único da verdade e do progresso. Conforme 

teoriza Santos (2006), este tipo de conhecimento está fundado na lógica da monocultura do 

saber e do rigor do saber, o mais poderoso modo de produção da não-existência. 

Consiste na transformação da ciência moderna e da alta cultura em critérios únicos 

de verdade e de qualidade estética, respectivamente. A cumplicidade que une as 

“duas culturas” reside no fato de ambas se arrogarem ser, cada uma no seu campo, 

cânones exclusivos da produção do conhecimento ou da criação artística. Tudo o que 

o cânone não legitima ou reconhece é declarado inexistente. A não-existência 

assume aqui a forma de ignorância ou de incultura (SANTOS, 2006, p. 102). 

 

É a partir dessa prática que se organiza e se produz um espaço cada vez mais 

racionalizado, artificializado e normatizado, onde adquirem preponderância os elementos 
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técnicos, científicos e informacionais, que impõem novos usos e definições ao espaço-tempo 

no campo e na cidade para o exercício de reprodução ampliada do capital dos atores 

hegemônicos. Constitui-se, destarte, o que Santos (2008[1996]) define por meio técnico-

científico-informacional, o meio geográfico do período atual, onde os objetos elaborados 

pelos preceitos da ciência moderna se servem de uma técnica informacional para garantir o 

pleno funcionamento das diversas etapas de produção. 

Por outro lado, ao se instituir enquanto prática espacial insurgente, a prática 

extensionista almeja promover, por meio de uma relação horizontal, democrática e humanista, 

um diálogo de saberes com os agricultores, pelo qual os saberes destes sujeitos são 

reconhecidos, hierarquicamente, num nível nem inferior nem superior ao conhecimento 

científico, mas em pé de igualdade com este, o que permitirá, por meio de uma relação 

dialético-dialógica, construir conhecimentos críticos e relacionais sobre o contexto sócio-

espacial em que se inserem. De acordo com as teorizações de Santos (2006), a consecução 

dessa proposta, e consequente superação da lógica da monocultura do saber e do rigor do 

saber, deve ser considerada no âmbito da lógica da ecologia de saberes, conformada de 

reconhecimentos recíprocos, dialógicos e confrontantes.  

Numa ecologia de saberes, a busca de credibilidade para os conhecimentos não 

científicos não implica o descrédito do conhecimento científico. Implica, 

simplesmente, a sua utilização contra-hegemônica. Trata-se, por um lado, de 

explorar práticas científicas alternativas que se têm tornado visíveis através das 

epistemologias pluralistas das práticas científicas e, por outro lado, de promover a 

interdependência entre os saberes científicos, produzidos pela modernidade 

ocidental, e outros saberes, não científicos. O princípio da incompletude de todos os 

saberes é condição da possibilidade de diálogo e debate epistemológicos entre 

diferentes formas de conhecimento (SANTOS, 2006, p. 106). 

 

Pretende-se, com efeito, construir um espaço de liberdade, solidariedade e 

horizontalidade na luta dos oprimidos contra a exploração, o egoísmo e a ganância dos 

opressores, no qual uma nova consciência de cidadania, ética e coletividade emerja em 

detrimento do estado de alienação e fragmentação em que se encontram, superando a 

ditadura/totalitarismo do dinheiro/valores mercantis que monopoliza(m) as relações sócio-

espaciais na atualidade (SANTOS, 2000). 

Constata-se, a partir dessas análises teóricas, a existência de uma natureza 

essencialmente relacional e indissociável entre as dimensões social e espacial num processo 

dinâmico e contraditório de (re)organização e (re)produção do espaço. E tal natureza se 

expressa de forma ainda mais clara quando são examinadas pelos marcos teóricos construídos 

por Lefebvre (2006), Soja (1993) e Santos (2008[1996]) sobre o conceito de espaço. 
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Conforme as teorizações de Lefebvre (2006), o espaço deve ser concebido não apenas 

como um suporte das relações econômicas e sociais, mas também enquanto, dialeticamente, 

seu produto-produtor. Como produto social, o espaço conforma, a um só tempo, as relações 

sociais de produção e as relações de produção, as quais nele se projetam e se inscrevem, 

produzindo-o. No entanto, como nos alerta o autor, o espaço não é um ente passivo, pois ele 

também interfere nas relações de produção. 

Enquanto produto, por interação ou retroação, o espaço intervém na própria 

produção: organização do trabalho produtivo, transportes, fluxos de matérias-primas 

e de energias, redes de repartição de produtos. À sua maneira produtivo e produtor, o 

espaço entra nas relações de produção e nas forças produtivas (mal ou bem 

organizado). Seu conceito não pode, portanto, se separar e permanecer estático. Ele 

se dialetiza: produto-produtor, suporte das relações econômicas e sociais 

(LEFEBVRE, 2006, p. 20). 

 

Numa perspectiva semelhante à análise lefebvriana, Soja (1993) argumenta a favor de 

uma dialética sócio-espacial, uma vez que a estrutura do espaço não é uma estrutura 

independente, possuindo leis de construção e transformação autônomas, mas se constitui 

fortemente marcada por um conteúdo político e ideológico, representando um componente 

dialeticamente definido pelas relações gerais de produção, as quais são simultaneamente 

sociais e espaciais. Assim, Soja (1993) conjectura que o espaço e a sua organização política 

reagem contra os processos sociais que os definem, denotando que as relações espaciais e 

sociais são dialeticamente inter-reativas, interdependentes. 

Santos (2008[1996]), por sua parte, considera que é a sociedade quem anima as formas 

espaciais, atribuindo-lhes um conteúdo, uma vida, uma transformação ampla e profunda, e 

tudo que a ela não esteja relacionado é incapaz de ter uma dinâmica própria, não podendo, 

com efeito, participar de qualquer movimento contraditório, de nenhuma dialética. 

O espaço é a síntese, sempre provisória, entre o conteúdo social e as formas 

espaciais. Mas a contradição principal é entre sociedade e espaço, entre um presente 

invasor e ubíquo que nunca se realiza completamente, e um presente localizado, que 

também é passado objetivado nas formas sociais e nas formas geográficas 

encontradas (SANTOS, 2008[1996], p. 109). 

 

À luz dessas reflexões, Souza (2013) argumenta que qualquer tentativa de se 

transformar as relações sociais sem modificar, ao mesmo tempo, a organização espacial, é um 

exercício mais do que inútil, um verdadeiro contrassenso. Por isso, um projeto que almeja 

uma autêntica e libertadora transformação da sociedade por meio da superação de um status 

quo heterônomo e da promoção de uma maior justiça e equidade social necessita ser pensado 

e materializado não apenas com uma mudança das relações sociais, mas, também, 

simultaneamente, do espaço social. Deverá promover, portanto, uma transformação sócio-

espacial. 
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Ademais, conforme ressaltado por Soja (1993), a luta de classes necessita abarcar e se 

concentrar no ponto vulnerável: a produção do espaço, a estrutural territorial de exploração e 

dominação, a reprodução espacialmente controlada do sistema como um todo, devendo incluir 

todo(as) aqueles(as) que são explorados(as), dominados(as), subalternizados(as) e 

“periferizados(as)” pela organização espacial do modo de produção capitalista: os agricultores 

familiares e sem-terra, as mulheres, os jovens, as minorias raciais, a própria classe 

trabalhadora etc. As reflexões de Lefebvre (2006, p. 66) corroboram essas análises:  

Uma revolução que não produz um novo espaço não vai até o fim de si mesma; ela 

fracassa; ela não muda a vida; ela modifica somente as superestruturas ideológicas, 

as instituições, os aparelhos políticos. Uma transformação revolucionária se verifica 

pela capacidade de trabalhos criativos na vida cotidiana, na linguagem, no espaço, 

um não indo, necessariamente, ao mesmo passo que o outro, igualmente.  

 

Portanto, concluindo nossas reflexões, julgamos importante que a prática 

extensionista, agora apreendida também enquanto uma prática espacial, busque promover, 

simultaneamente à mudança social, uma transformação da organização espacial dos sujeitos 

sociais rurais, amparada, como propõe Santos (2000), num uso radicalmente diferente da 

materialidade que é produzida pelos atores hegemônicos, pelas famílias de técnicas 

emergentes neste início de século e pela produção local de uma compreensão mais crítica, 

plural e dialógica do mundo e do lugar. 

Diante dessas constatações, faz-se necessário realizar uma análise histórico-crítica da 

extensão rural no Brasil, buscando apreender o seu movimento de institucionalização-crise-

renovação ao longo do século XX e início do XXI e suas relações com os processos de 

(re)organização e (re)produção de um espaço rural mais tecnicizado, cientifizado e 

informacionalizado, cada vez mais permeável aos interesses e racionalidades dos agentes 

hegemônicos, à expansão do modo de produção capitalista e, por isso mesmo, profundamente 

compartimentado, fragmentado e mercantilizado, onde tudo se transforma em valor de troca e 

se torna ameaça à existência e resistência dos grupos sociais subalternizados. Estas e outras 

questões são problematizadas de forma mais aprofundada no terceiro capítulo, no qual 

buscamos criar uma inteligibilidade crítica sobre o passado, o presente e um futuro possível – 

mais dialógico e humanista – da extensão rural no Brasil.  

Antes disso, faz-se necessário apresentar o recorte espacial da pesquisa, exercício 

realizado no capítulo seguinte por meio de análises e interpretações dos processos de 

formação sócio-espacial que deram origem a um território marcado por uma expressiva 

diversidade histórica, paisagística, cultural, social, econômica e ambiental no nordeste do 

estado de Minas Gerais. 
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2. ONDE AS MINAS SE ENCONTRAM COM OS GERAES: A FORMAÇÃO 

SÓCIO-ESPACIAL DO(S) VALE(S) DO JEQUITINHONHA/MG – POR UMA 

SUPERAÇÃO DA VISÃO MÍOPE DA POBREZA 
 

 

 

 
 

erritório de marcantes contrastes paisagísticos, frutos dos mais variados, perversos e 

predatórios processos socioeconômicos e socioculturais ocorridos no espaço-tempo 

de quase três séculos de colonização, a Bacia Hidrográfica do Rio Jequitinhonha, 

situada no nordeste do estado de Minas Gerais e sul da Bahia, tem sido objeto de investigação 

científica desde os estudos empreendidos no início do período oitocentista pelo geólogo 

alemão Wilhelm Ludwig von Eschwege (2002[1818]) e pelos naturalistas que por ali 

passaram, destacando-se nomes como Augustin François César Prouvençal de Saint-Hilaire 

(SAINT-HILAIRE, 1975[1830]), Johann Baptist von Spix (SPIX; VON MARTIUS, 

1981[1828]), Johann Baptist Emanuel Pohl (POHL, 1976[1832-37]) e Carl Friedrich Philipp 

von Martius (SPIX; VON MARTIUS, 1981[1828]). 

A partir desses estudiosos, muito conhecimento passou a ser produzido sobre esta 

bacia, que fora instituída enquanto região político-administrativa do Vale do Jequitinhonha 

somente em meados do século XX. Em que pese a riqueza de sua formação sócio-espacial, 

materializada na diversidade de formas, objetos e técnicas de sua paisagem agrária e urbana, 

os conhecimentos produzidos neste último século enfatizaram a dimensão econômica das 

relações sociais de produção enquanto elemento representativo desta região, tratando-a, com 

efeito, como um espaço “homogêneo”, e atribuindo-lhe um estereótipo negativo de “região 

problema”, “vale da miséria”.  

Desse modo, por longo tempo os conhecimentos produzidos em estudos científicos, 

complementados por diagnósticos governamentais, reportagens na imprensa e discursos 

políticos, criaram e reforçaram no imaginário social a representação de um único “Vale” – e 

não de vários e distintos “Vales”, para o qual a expansão das relações de produção capitalistas 

foi considerada condição sine qua non para a superação do (suposto) atraso em que julgava-se 

encontrar sua população.  

A insistência com que a questão social do Vale do Jequitinhonha é centralizada na 

elevação dos níveis de renda evidencia como uma aliança entre rótulos e números 

quer imputar atributos negativos a uma sociedade, tais como ausência de atividade 

econômica significativa, fraco dinamismo dos atores envolvidos, tradicionalismo, de 

modo que a expansão de atividades fundadas no lucro capitalista se tornem remédio 

par excellence para o desenvolvimento, trazendo, enfim, vida para onde 

supostamente existem apenas um povo moribundo e uma terra agonizante 

(MOURA, 1988, p. 5). 

T 

I know a room full of musical tunes 

Some rhyme, some ching, most of them are clockwork 

Let's go into the other room and make them work 

(Bike, Pink Floyd)  
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No entanto, buscando percorrer o caminho inverso traçado por estes estudos, neste 

capítulo trataremos desta região interpretando-a em sua pluralidade, diversidade e 

heterogeneidade, por isso mesmo apreendendo-a enquanto Vales do Jequitinhonha. Para isso, 

urge recalibrar as lentes que utilizamos para (re)interpretar a(s) sua(s) história(s) e a(s) sua(s) 

realidade(s) sócio-espacial(is) atual(is), intentando produzir, com efeito, novas visões, 

análises e conhecimentos sobre as espaço-temporalidades dos diferentes grupos sociais que se 

reproduzem em suas terras.   

Para tanto, faz-se necessário realizar um estudo acerca da formação sócio-espacial 

destes Vales, concebendo este conceito segundo a acepção dada por Di Méo (2003, p. 375, 

tradução nossa): 

A noção de formação sócio-espacial é um instrumento metodológico, um quadro de 

análise que permite testar e avaliar a consistência territorial, a capacidade agregativa 

de um espaço geográfico designado por um nome, sem destacar, contudo, a uma 

escala particular (a França, a Bretanha, o Minervois, por exemplo). O modelo 

“formação sócio-espacial” parte da hipótese de que toda arquitetura geográfica 

sensível (configuração espacial significativa) corresponde a uma produção social. 

[...] O modelo também enfatiza as representações sociais e a memória histórica que 

se manifestam nas áreas geográficas estudadas. Ele busca medir, em um 

determinado espaço, a intensidade dos efeitos dos lugares e dos efeitos das paisagens 

(instância geográfica) tanto sobre as práticas espaciais quanto sobre as relações 

sociais e os valores patrimoniais das populações em questão17. 

 

A partir desse exercício, almejamos avançar na construção de um conhecimento que 

supere a visão míope dos estudos que apontam apenas a tríade desigualdade, fome e miséria 

como signo representativo dos Vales do Jequitinhonha e que, além disso, tratam seus sujeitos 

sociais como indivíduos vitimizados, subalternizados e passivos.  

Não desconsideramos que esta tríade por muito tempo causou estados de calamidade e 

incontáveis mortes nos Vales do Jequitinhonha. No entanto, o que estamos propondo é um 

exercício crítico, radical e total que, além de revelar os fatores político-sociais e 

socioeconômicos que foram/são geradores dessas questões sociais, ressalte outros elementos e 

processos que revelam a riqueza da sociobiodiversidade de uma região onde, a partir do 

                                                 
17 Versão original na língua francesa: « La notion de formation socio-spatiale est un outil méthodologique, une 

grille d'analyse permettant de tester et d’évaluer la consistance territoriale, la capacité agrégative d’un espace 

géographique désigné par un nom, mais ne relevant pas d’une échelle particulière (la France, la Bretagne, le 

Minervois par exemple). Le modèle « formation socio-spatiale » part de l’hypothèse que toute architecture 

géographique sensible (configuration spatiale signifiante) correspond à une production sociale. […] Le modèle 

met également l’accent sur les représentations sociales et sur la mémoire historique qui se manifestent dans les 

aires géographiques étudiées. Il cherche à mesurer, dans un espace donné, l’intensité des effets de lieux et des 

effets paysagers (instance géographique), tant sur les pratiques spatiales que sur les rapports sociaux et les 

valeurs patrimoniales des populations en cause » (DI MÉO, 2003, p. 375). 
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século XVII, as minas se encontraram com os geraes18 – ou, conforme outras denominações 

indicadas por Guimarães Rosa (1986): o sertão, o chapadão, a caatinga –, tornando-a uma das 

mais expressivas – quiçá a mais – do ponto de vista histórico, paisagístico, cultural, social, 

econômico e ambiental do estado mineiro. 

Cumpre ressaltar que este exercício é de importante para o estudo da extensão rural 

nesta região, pois nos permite revelar, por meio da historicidade de distintos, complementares 

e, muitas vezes, contraditórios processos sócio-espaciais, as razões do insucesso do serviço 

extensionista em transformar, de fato, a realidade das famílias rurais que ali se reproduzem. 

Insucesso, porquanto, ao implementar, amiúde, apenas medidas paliativas, não tocam em 

questões fundamentais (concentração de terras e de renda, superexploração dos trabalhadores 

rurais, uso intensivo de agrotóxicos em grandes fazendas etc.) que foram constituídas ao 

longo desse processo histórico de formação sócio-espacial e que são as verdadeiras causas da 

precária inclusão social das famílias rurais e da degradação dos recursos naturais de seus 

territórios. 

O capítulo está dividido em três partes. Na primeira refletimos sobre os processos de 

colonização dessa região entre os séculos XVII e XX pelos bandeirantes/sertanistas europeus 

e migrantes brasileiros e as implicações geradas sobre as questões socioambientais. Na 

segunda parte apresentamos o seu contexto atual, caracterizado por três processos principais: 

a emergência de movimentos sociais que engendram estratégias de resistência às iniciativas 

de mantenimento de sua condição de subalternidade, a construção e difusão de um 

contradiscurso que enfatiza a preponderância da diversidade sócio-espacial, sociocultural e 

sócio-histórica dos Vales em detrimento de um discurso hegemônico e míope que ali enxerga 

apenas a “pobreza”, e, por fim, a evolução dos principais indicadores sociais que revelam 

mudanças significativas na qualidade de vida das famílias da região. Na terceira parte 

apresentamos e analisamos os dados produzidos por meio da aplicação dos formulários com 

os agricultores familiares, quilombolas e indígenas entrevistados durante as pesquisas de 

campo. 

 

 

 

 

                                                 
18 Optamos, nesse caso, por utilizar a grafia original da palavra escrita naquele século, distinta da grafia moderna 

“gerais”.  
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2.1 Colonização, integração e expropriação: a tríade condutora da formação 

sócio-espacial dos Vales do Jequitinhonha entre os séculos XVII e XX 
 

A bacia hidrográfica do Rio Jequitinhonha situa-se entre os paralelos 15º39’ e 18º40’S 

e os meridianos 38º50’ e 43º50’O, com orientação dominante SW-NE, limitando-se ao norte 

com a bacia do rio Pardo, ao sul com a bacia do rio Doce, a sudeste com a bacia do rio Mucuri 

e a várias outras pequenas bacias (Sucuruçu, Itanhém, Buranhém e Peruípe), a oeste com a 

bacia do rio São Francisco e a leste com o oceano Atlântico (FIG. 7). Abrange uma área de 

70.315 km², dos quais 66.319 km² (94,3%) fazem parte do território do estado de Minas 

Gerais – o que corresponde a 11,3% de toda a extensão territorial do estado, enquanto que 

3.996 km² (5,7%) pertencem ao território baiano. O rio Jequitinhonha é considerado um “rio 

federal”, com extensão de 1.082 km entre a sua nascente na Serra do Espinhaço19 (Pico do 

Itambé, município do Serro-MG) e a sua foz, em Belmonte-BA, tendo como principais 

tributários, em sua margem direita, os rios Araçuaí, São João, São Miguel e Rubim do Sul, e, 

em sua margem esquerda, os rios Itacambiruçu, Vacaria, Salinas e São Francisco.  

 

FIGURA 7: Bacia hidrográfica do Rio Jequitinhonha e sub-bacias que o constituem.   

                                                 
19 A Serra do Espinhaço, denominada “Cordilheira do Espinhaço” por Wilhelm Ludwig von Eschwege em 1822, 

é uma cadeia montanhosa que se estende por cerca de 1.200 km desde a Região Central de Minas Gerais até o 

norte do estado da Bahia. É formada por um conjunto de terras altas, em formato de bumerangue com direção 

geral norte-sul e convexidade orientada para oeste, apresentando altitudes que variam entre 1.000m e 1.300m, 

sendo que o ponto culminante, no Pico do Itambé, possui 2.062m. É considerada um grande divisor hidrográfico 

entre as bacias do centro-leste mineiro – Rio Jequitinhonha e Rio Doce – e a do Rio São Francisco (SAADI, 

1995). 
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No território mineiro, o regime climático nas porções alta e baixa da bacia varia entre 

os climas úmido e sub-úmido, com médias pluviométricas anuais oscilando entre 1.000 mm e 

1.600 mm, e, em sua porção média, predomina o clima semi-árido, com médias 

pluviométricas inferiores a 800 mm (FIG. 8). Em virtude dos altos índices de 

evapotranspiração anual em todo o seu território, a bacia apresenta, como um todo, níveis 

elevados de deficiência hídrica, sobretudo em sua porção média, na qual são constatados 

durante os sete a nove meses mais secos (FERREIRA, 2007). As chuvas, distribuídas 

irregularmente ao longo do ano, se concentram principalmente entre os meses de dezembro a 

fevereiro, período em que ocorre mais de 50% da precipitação total. 

 

FIGURA 8: Regimes climáticos da bacia hidrográfica do Rio Jequitinhonha. Fonte: Ferreira, 2007. 

 

O relevo da bacia possui características que estão fortemente correlacionadas com o 

seu substrato geológico, o qual é constituído por rochas pré-cambrianas – formadas mais 

precisamente nos Éons Arqueano e Proterozóico Médio e Superior – e por vastas áreas de 

ocorrência de depósitos sedimentares do Terciário-Quaternário e aluviões. Este substrato 

geológico pode ser agrupado em cinco conjuntos litológicos principais, individualizados de 

acordo com as suas características predominantes: 1) complexos gnáissicos e rochas 
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graníticas; 2) coberturas detríticas, eventualmente lateríticas; 3) rochas xistosas; 4) rochas 

quartzíticas e 5) depósitos aluviais, além de outras pequenas exposições de diversas litologias 

que estão agrupadas em um sexto conjunto denominado “outras ocorrências” (FIG. 9) 

(FERREIRA, 2007). 

 

FIGURA 9: Conjuntos litoestruturais da porção mineira da bacia do rio Jequitinhonha. Fonte: Ferreira, 2007. 

 

Submetido à instabilidade tectônica e aos agentes de meteorização (química, física e 

biológica) ao longo de milhões de anos, todo este substrato geológico condicionou, em grande 

parte, a morfologia do relevo nesta bacia, o qual está compartimentado, no estado de Minas 

Gerais20, em quatro conjuntos geomorfológicos distintos (FIG. 10), a saber:   

1) Serra do Espinhaço: situado na porção alta da bacia e localizado predominantemente 

sob o domínio de rochas quartzíticas, é caracterizado por um agrupamento de cristas, 

picos e colinas com altitudes médias entre 1.000 e 1.400 metros, vertentes íngremes e 

vales fortemente encaixados; 

2) Planaltos do rio Jequitinhonha: ocupando a porção alta e quase toda área do setor 

médio da bacia, estão localizados, predominantemente, sob o domínio de rochas 

xistosas e, em menor parte, por coberturas detríticas (eventualmente lateríticas), rochas 

                                                 
20 A porção da bacia inserida no estado da Bahia está incluída no conjunto geomorfológico denominado 

“planície litorânea e tabuleiros costeiros”, formado por terrenos predominantemente planos, de discreta 

dissecação, nivelados à linha da costa, e também por depósitos terciários que podem superar 100 metros de 

altitude. 
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quartzíticas, complexos gnáissicos e rochas graníticas. São caracterizados pela 

ocorrência de chapadas de dimensões e graus de ramificação variados, com altitudes 

médias entre 800 e 1.100 metros, as quais são entremeadas por amplas áreas 

dissecadas, com colinas e cristas, vales relativamente encaixados e vertentes 

ravinadas; 

3) Planaltos dissecados do Centro-Sul e do Leste de Minas Gerais: situados na porção 

baixa da bacia e em seu setor sul, na divisa com a bacia do rio Doce, são formados por 

terrenos mais suaves resultantes do intenso processo de dissecação fluvial, 

apresentando como feições predominantes as colinas e cristas com vales encaixados 

ou de fundo chato, pontões e algumas poucas feições tabulares; 

4) Depressão do Jequitinhonha – Rio Pardo: área rebaixada localizada ao longo do 

vale do rio Jequitinhonha e de alguns de seus tributários, com presença de colinas de 

topos aplainados e vales de fundos chatos, está situada entre as porções média e baixa 

da bacia, em altitudes que variam entre 150 e 400 metros. Escarpas alinhadas 

demarcam os seus limites com o conjunto geomorfológico dos planaltos do rio 

Jequitinhonha. 

 

 

FIGURA 10: Conjuntos geomorfológicos da porção mineira da bacia do rio Jequitinhonha. Fonte: Ferreira, 

2007. 

Esta breve descrição do quadro físico da bacia do Rio Jequitinhonha nos dá uma 

primeira dimensão do quão diversa e rica é a sua paisagem natural, a qual, após o histórico 

processo de (re)produção e (re)organização sócio-espacial protagonizado por diferentes e 
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antagônicos grupos sociais, conformará um expressivo patrimônio cultural material e 

imaterial. 

A partir de fins do século XVII e início do XVIII, bandeirantes/sertanistas partiram da 

região central de Minas Gerais (áreas mineradoras de Ouro Preto, Mariana, São João del-Rei, 

Sabará e Caeté) em direção ao nordeste do estado em busca de novas terras para exploração 

de metais e pedras preciosas, chegando à Serra do Espinhaço e ao rio Fanado, região que se 

tornaria, mais tarde, a Comarca do Serro Frio, a qual era constituída pelos Termos de Vila do 

Príncipe (atual município do Serro) e de Minas Novas (atual município de Minas Novas) 

(SOUZA, 2010a). Nessas regiões se desenvolveu as duas grandes frentes de ocupação da 

bacia do rio Jequitinhonha: a exploração de ouro e diamante nas minas e a pecuária nos 

geraes. 

A colonização portuguesa das áreas de ocorrência de diamantes e ouro da Serra do 

Espinhaço e do rio Fanado pode ser considerada o início de um novo e perverso processo de 

formação sócio-espacial da bacia do Rio Jequitinhonha, tendo em vista que, até então, outro 

processo, mais antigo, mais lento e menos predatório, já estava em curso em todo o seu 

território, levado a cabo pelos povos nativos que ali se reproduziam por meio de atividades 

como caça, pesca e extrativismo: Macuni, Borun, Machaculi, Malali, Monoxó, Geren, 

Endjerecmun, Amburé, Aimoré, Crecmun, Frexe, Mono, Pataxó, Panhame, Comoxó, 

Pancararu, Bacuên, Poton, Mongoió-Camacã, Cumanaxó, Tocoió, Naquenenuque, Bakuê, 

Aranã, Chã, Cotoxó, Farrancho, Nacarene, Puri, Menhan, Arari, Poté, Pojichá etc. 

(ESCHWEGE, 2002[1818]; SPIX; VON MARTIUS, 1981[1828]; SAINT-HILAIRE, 

1975[1830]; POHL, 1976[1837]; SOARES, 2000; CARVALHO, 2010; SANTIAGO, 2010). 

Até a colonização portuguesa, a bacia do rio Jequitinhonha era formada, em sua maior 

parte, por dois dos principais biomas do país: Cerrado e Floresta Estacional Semidecidual 

(Mata Atlântica) (FIG. 11). Nestes biomas, os povos indígenas desenvolveram complexos 

saberes etnobotânicos que lhes possibilitaram utilizar diversas espécies vegetais para cura de 

doenças (caapiá, ipecacuanha e sambaíba), produção de ornatos (emburés, Scleria sp.), 

tinturas para a pintura de seus corpos (urucum e jenipapo), alimentação (sapucaias, liana 

grossa), construção de choças (ariranga, catulé, coité), produção de ferramentas de caça 

(tapicuru), fabricação de sacos utilizados na coleta de cereais (cecrópia, barriguda, embiruçu) 

e outros usos (SPIX; VON MARTIUS, 1981[1828]; SAINT-HILAIRE, 1975[1830]; POHL, 

1976[1837]). 
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FIGURA 11: Biomas originais da Bacia Hidrográfica do Rio Jequitinhonha-MG.  

 

Apesar do profundo conhecimento que detinham de seu meio, estes povos eram 

retratados, de forma bastante preconceituosa e eurocêntrica, como seres “sem humanidade”, 

“selvagens”, “broncos”, “indolentes” e “preguiçosos” e, principalmente em relação aos 

Borun21 (Botocudos22), antropófagos23 (SPIX; VON MARTIUS, 1981[1828]; SAINT-

HILAIRE, 1975[1830]). 

A instalação das minas diamante no Alto Jequitinhonha e ouro nas demais regiões, 

complementada pelos processos de escravização e catequização de seus indivíduos, gerou um 

quadro permanente de tensão e conflitos, provocando inúmeros e sangrentos embates que 

levaram ao extermínio de quase toda a sua população em menos de dois séculos 

(ESCHWEGE, 2002[1818]; RIBEIRO, 1996; CARVALHO, 2010). Além destes confrontos, 

ocorreram também vários outros entre colonizadores e escravos, os quais, quando conseguiam 

                                                 
21 Nas línguas indígenas não se usa empregar as palavras no plural, por isso nos referimos aos seus povos sempre 

empregando suas autodenominações no singular.  

22 A alcunha Botocudos é uma denominação preconceituosa e depreciativa dada pelos colonizadores europeus 

aos Borun, Geren, Endjerecmun, Cracmun, Amburé e Aimoré, estando relacionada ao uso na boca e orelhas dos 

indivíduos de ornatos de madeira, chamados imatós, que se assemelhavam aos batoques ou botoques dos tonéis 

europeus (SAINT-HILAIRE, 1975[1830]). 

23 O que justificou a declaração da Guerra aos Selvagens pela Carta Régia de 13 de Maio de 1808. Por meio 

desta Carta, a Coroa Portuguesa ordenava apenas a morte dos Borun, porém, outros povos acabaram sendo 

dizimados com a finalidade de se conquistar as suas terras (ESCHWEGE, 2002[1818]; CARVALHO, 2010). 
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fugir das senzalas, constituíam núcleos de resistência em terrenos de difícil acesso, 

denominados por quilombos e habitados tanto por negros quanto por indígenas (MACHADO 

FILHO, 1985[1943]; GUIMARÃES, 1983; AMANTINO, 2001; MOTA, 2006, 2010; 

SOUZA, 2009).  

Sucederam-se, como já indicamos em Diniz (2013), processos de des-re-

territorialização indígena e afro-brasileira na porção alta da bacia do rio Jequitinhonha, 

responsáveis não só pela expulsão desses grupos étnicos de seus territórios, pela sua 

colonização cultural e pelos inúmeros casos de genocídio, mas também pelo engendramento 

de estratégias de resistência e re-existência que possibilitaram constituir uma rica e expressiva 

sociobiodiversidade manifestada na cultura, nos etnosaberes, na oralidade, na musicalidade, 

nas danças, no folclore, no artesanato, na culinária, no patrimônio arquitetônico etc., 

tornando-se, em nosso entendimento, o elemento mais representativo de todo o território da 

bacia nos dias atuais. 

A exploração do ouro e do diamante na Comarca do Serro Frio entrou em declínio em 

meados do século XVIII, visto que o diamante já não se encontrava com tanta facilidade nas 

lavras e grande parte do ouro explorado havia se esgotado por ser de aluvião24. Além dos 

problemas sociais criados, a atividade mineradora gerou (e ainda gera) inúmeros impactos 

ambientais, como desmatamentos, erosão (ravinamentos e voçorocamentos), assoreamento e 

contaminação dos recursos hídricos, cujos efeitos são sentidos ainda hoje na morte lenta e 

agonizante dos rios e córregos que abastecem comunidades rurais e cidades. 

Concomitantemente à gradativa redução da atividade mineradora, duas outras 

atividades emergiram com destaque na economia das grandes fazendas em fins do século 

XVIII: o cultivo de algodão, considerado pelos mercadores europeus como de excelente 

qualidade, e a pecuária, que se expandia lentamente em direção às porções média e baixa da 

bacia (SOUZA, 2010b). Por outro lado, nas margens mais férteis dos rios e córregos e nas 

grotas25 constituiu-se uma agricultura de pequena escala, destinada ao autoconsumo do grupo 

familiar e à comercialização no mercado regional. Foi em torno dessa agricultura de base 

familiar que se estabilizaram as relações socioeconômicas de produção e as relações 

socioculturais do alto Jequitinhonha nos séculos seguintes (SOUZA, 2010b; RIBEIRO e 

GALIZONI, 2010; GALIZONI et al., 2010). 

                                                 
24 Ainda hoje, contudo, há pequenas explorações de diamantes em regiões do município de Diamantina e de ouro 

de aluvião em comunidades de agricultores quilombolas de Minas Novas, como já indicamos em Diniz et al. 

(2011a). 

25 Denominação popular referente às depressões profundas que entrecortam os terrenos tabulares das chapadas.  
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Por sua parte, a colonização das porções média e baixa da bacia do rio Jequitinhonha 

ocorreu a partir de princípios do século XIX, prolongando-se até meados do século XX, e foi 

favorecida tanto pelo início da navegação neste rio em 1804 – estabelecendo uma ligação 

definitiva entre a sua porção alta e o litoral baiano, quanto pela expansão da atividade 

pecuária originária dos geraes de Minas Novas e do São Francisco e pelas correntes 

migratórias provenientes do norte de Minas e do sul da Bahia, provocadas pelas severas secas 

que assolaram estas regiões (RIBEIRO, 2010a; SANTIAGO, 2010; SOUZA, 2010b). 

Assim como ocorreu na Comarca do Serro Frio, o processo de ocupação do médio e 

baixo Jequitinhonha também gerou inúmeros conflitos com os grupos étnicos tradicionais que 

ali habitavam, originando vários casos de escravização de seus indivíduos, expulsão de seus 

territórios e, sobretudo, mortes. No entanto, diferentemente da rapidez com que se deu a 

ocupação das áreas de mineração, nestas porções da bacia a colonização ocorreu de forma 

bastante lenta, levando mais de um século para o deslocamento da atividade pecuária atingir a 

região de Pedra Azul, Jequitinhonha, Almenara e Salto da Divisa e outro século para chegar 

até as matas do baixo Jequitinhonha e do Vale do Mucuri (SOUZA, 2010b).  

Destaca-se nesse processo o papel desempenhado pelo binômio tropeiros-canoeiros na 

ocupação das áreas mais interioranas da bacia, pois as relações instituídas entre tais atores 

favoreciam o estabelecimento de trocas e contatos entre diferentes localidades e a circulação 

de mercadorias a grandes distâncias, conforme aponta Servilha (2012). Na parte oeste da 

bacia, à margem esquerda do rio Jequitinhonha, as relações comerciais eram estabelecidas, 

predominantemente, com mercadores provenientes da bacia do rio São Francisco, enquanto 

que na porção leste, à margem direita do Jequitinhonha, as relações se davam com mercadores 

das bacias dos rios Mucuri e/ou Doce (SERVILHA, 2012).  

Ribeiro (2010a), por sua parte, argumenta que uma das principais marcas desse 

processo foi a instituição do agrego nas grandes fazendas, reproduzido pela sujeição dos 

agregados ao poder político e econômico dos fazendeiros e pelo trabalho em suas áreas de 

domínio, recebendo em troca o direito à moradia, a concessão provisória de terras para 

plantios e criação de pequenos animais e a defesa contra os “inimigos” (neste caso, sobretudo 

por parte dos indígenas que buscavam proteção contra o ataque de grupos étnicos rivais).  

 Como consequência, originou-se e desenvolveu-se em torno das fazendas de gado a 

maior parte das cidades do médio e baixo Jequitinhonha, tendo esta atividade, ainda hoje, uma 

significativa importância para a dinâmica econômica da região e para o modus vivendi da 

maior parte da população local (SOUZA, 2010b).  
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Com a colonização destas áreas, encerrava-se, após quase três séculos de expansão e 

desenvolvimento da atividade mineradora e da pecuária, o processo de colonização da bacia 

do rio Jequitinhonha. Concomitantemente, iniciava-se outro fluxo migratório de famílias de 

suas porções média e baixa e também do norte de Minas em direção à região das “matas”, 

denominada, posteriormente, por Vale do Mucuri, completando, de vez, a ocupação da região 

nordeste do estado de Minas Gerais (SOUZA, 2010b). 

Encerrados esses processos, as diferenças espaço-temporais entre eles se expressaram 

das mais variadas formas na paisagem agrária e urbana dos municípios do alto, médio e baixo 

Jequitinhonha e na cultura de seus moradores, predominando nas áreas de ocupação pioneira 

o estilo arquitetônico do barroco, a instalação dos núcleos urbanos em terrenos de encostas e 

no alto dos morros e o modo de vida da população essencialmente vinculado à atividade 

mineradora, enquanto que nas áreas de ocupação mais recente as moradias apresentam vários 

estilos de construção, os sítios urbanos estão localizados em baixadas e/ou à beira de 

caminhos e a cultura popular é mais ligada aos valores sertanejos (SANTIAGO, 2010). 

Ademais, as diferenças se observam também por meio dos registros toponímicos, os quais 

evidenciam as marcas da história social, as características do ambiente físico e os elementos 

culturais das diferentes áreas de povoamento, como analisado por Seabra (2010) e Tubaldini 

et al. (2011). 

Com o declínio da mineração e da cotonicultura nos séculos XVIII e XIX, principais 

atividades com produção destinada à exportação, as relações comerciais estabelecidas com 

outras regiões do estado, do país e do exterior reduziram sobremaneira, levando, em meados 

do século XX, à produção de um discurso de “isolamento” e “estagnação” da bacia do rio 

Jequitinhonha, fato que repercutiu, por sua vez, na criação de uma (pseudo) consciência da 

existência de certa homogeneidade e coesão “regional” (SERVILHA, 2012). Entre a segunda 

metade do século XIX e a primeira metade do século XX, as relações comerciais foram 

estabelecidas principalmente com os mercados mais próximos, sobretudo por meio da 

produção agropecuária, atividade que não se mostrou capaz de resgatar o dinamismo 

econômico de outrora. 

Com o fomento de outra lógica perversa de desenvolvimento urbano-industrial pelo 

Estado brasileiro em meados do século XX, um projeto de transformação técnica, econômica 

e social é levado a cabo em grande parte das unidades federativas do país, almejando superar 

o tradicionalismo rural, promover a modernização do sistema produtivo, a articulação regional 

e o desenvolvimento dos grandes centros urbanos. Em Minas Gerais, a partir da década de 
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1950 inicia-se um acelerado e intenso processo de modernização e integração entre as 

diferentes regiões do estado, tornando-se a capital, Belo Horizonte, o centro articulador e 

referência da modernidade (SERVILHA, 2012).  

Neste contexto, um estudo elaborado sobre uma crise provocada pelas mortes de 

inúmeros rebanhos bovinos na bacia do rio Jequitinhonha em 1957, encomendado pelo 

governador Bias Fortes, produziu um relatório que identificou vários problemas ambientais, 

sociais e, sobretudo, econômicos, considerados como significativos entraves à integração 

desta bacia ao restante do estado. A partir de então, constrói-se a imagem de uma “região 

deprimida”, “estagnada”, “bolsão de pobreza”, estigma que perdurará até os dias atuais no 

imaginário social dos mineiros (MOURA, 1988; LEITE, 2010; SOUZA, 2010a; SERVILHA, 

2012).   

Com efeito, utilizando-se do pretexto da necessidade de se implementar ações para a 

superação dessas questões, no ano de 1964 o Deputado Estadual Murilo Badaró (natural de 

Minas Novas) apresentou uma proposta de Emenda Constitucional na Assembleia Legislativa 

visando a criação da “Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha” 

(CODEVALE), agência destinada ao planejamento e intervenção estatal na bacia do rio 

Jequitinhonha (LEITE, 2010; SOUZA, 2010a; SERVILHA, 2012). A partir da Lei 

Constitucional Nº 12, de 06 de outubro de 1964, que criou esta autarquia estatal e, 

complementarmente, por meio Decreto Nº 9.841/66, que definiu a sua área de abrangência, o 

“Vale do Jequitinhonha” estava instituído enquanto região política e administrativa em Minas 

Gerais26, sendo formado por 52 municípios (80, após os processos de emancipação ocorridos 

em 1992 e 1995) num território de 71.552 km² (FIG. 12) (LEITE, 2010; SOUZA, 2010a, 

SERVILHA, 2012). 

                                                 
26 Antes de sua criação enquanto uma única “região”, a bacia do rio Jequitinhonha já havia sido 

institucionalmente dividida no ano de 1941 em cinco “microrregiões”, denominadas pelo IBGE como “zonas 

fisiográficas”: “Alto Jequitinhonha”, “Médio Jequitinhonha”, “Baixo Jequitinhonha”, além de estar inserida nas 

zonas fisiográficas de “Montes Claros” e “Itacambira” (DINIZ e BATELLA, 2005; SERVILHA, 2012).  
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FIGURA 12: Região de planejamento e intervenção da Comissão de Desenvolvimento do Vale do 

Jequitinhonha (CODEVALE).  

 

Após a criação da CODEVALE, outras propostas de regionalização do Vale do 

Jequitinhonha foram elaboradas nas décadas seguintes, tanto por parte de agências 

governamentais (IBGE, FJP, SUDENE, IDENE etc.) quanto pelas organizações não-

governamentais, movimentos sociais, entidades privadas e associações de municípios, cada 

qual estabelecendo um recorte espacial diferente de intervenção (SOUZA, 2010a).  

A partir do início dos anos 1970, com o desenvolvimento de estudos de economia 

regional pela Fundação João Pinheiro (FJP), o Conselho Estadual de Desenvolvimento de 

Minas Gerais (CED), em convênio com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 

(BDMG) e com o Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 

Social (ILPES), propôs, com base nas Microrregiões Homogêneas instituídas pelo IBGE em 

1969 (46 somente no território mineiro), a criação de oito “grandes regiões” no estado visando 

subsidiar o planejamento de projetos de desenvolvimento implementados a partir desta década 

(DINIZ e BATELLA, 2005) (FIG. 13). Nesta nova divisão, o Vale do Jequitinhonha passou a 

ser identificado como a “VII Região de Planejamento do Estado de Minas Gerais”, composta 

por 51 municípios – dos quais 48 integravam a regionalização da CODEVALE – em uma área 

de 78.451 km² (SOUZA, 2010a). 
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FIGURA 13: Regiões para fins de planejamento do Estado de Minas Gerais segundo a Fundação João Pinheiro 

(FJP) – 1973. Fonte: Diniz e Batella, 2005 

 

De acordo com Servilha (2012), a “invenção” desta região esteve fortemente ligada a 

quatro elementos complementares e transversais que foram utilizados como seus principais 

atributos diferenciadores: 1) o caráter tipicamente rural de sua sociedade; 2) a inserção parcial 

no semiárido brasileiro; 3) a localização “interiorana” e 4) o estigma de “Vale da Miséria”, 

corroborado pelos baixos índices de desenvolvimento econômico dos municípios que a 

compunham.  

Trata-se de uma região “inventada” a partir da “descoberta” de sua pobreza e, 

concomitantemente, do discurso de sua superação, produzido e articulado, em 

especial pelo Estado. Discursava-se sobre o fim da pobreza regional, mas não sobre 

o modelo socioespacial produtor de tais condições. O Vale do Jequitinhonha emerge 

enquanto uma região valorativa negativa com a qual “aprende” a conviver ao longo 

de décadas (SERVILHA, 2012, p. 39). 

 

Desse modo, apesar da expressiva diversidade de realidades socioespaciais, 

socioculturais e socioeconômicas da bacia do rio Jequitinhonha, “atraso” e “miséria” 

constituir-se-ão enquanto marcas singulares e diferenciadoras de uma região que acabara de 

ser criada, tornando-a homogênea pela repetição exaustiva de imagens e discursos da seca, da 

fome e dos elevados índices de pobreza (SERVILHA, 2012).  
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Posteriormente, e como consequência dessa nova divisão administrativa, instituiu-se a 

“região” do Distrito Florestal do Vale do Jequitinhonha27, na qual foram definidas as áreas 

prioritárias para a implantação de empreendimentos públicos e privados de silvicultura de 

eucalipto – atividade denominada eufemisticamente por “reflorestamento” – em terrenos 

localizados nas chapadas, considerados como “terras devolutas” (CALIXTO e RIBEIRO, 

2007; LEITE, 2010). Subsidiada com incentivos fiscais concedidos pelo governo do estado, a 

produção obtida nestes empreendimentos visava atender, principalmente, a demanda de 

carvão vegetal da indústria siderúrgica na região Central de Minas e no Vale do Aço (região 

leste) e, em menores proporções, fornecer matéria-prima para a nascente indústria de papel e 

celulose (CALIXTO e RIBEIRO, 2007; LEITE, 2010).  

Além dos incentivos à formação de extensas áreas monocultoras de eucalipto, foram 

concedidos também subsídios ao cultivo de grandes lavouras de café nos terrenos das 

chapadas, cultura que foi introduzida na região graças aos avanços obtidos pelo 

desenvolvimento do “pacote tecnológico” da Revolução Verde e, especialmente, pela 

ocorrência de geadas que provocaram significativos prejuízos aos cafeicultores do Paraná nos 

anos 1970 (“Geada Negra”), interior paulista e sul de Minas Gerais (TUBALDINI, 1982; 

DINIZ, 2010; DINIZ et al., 2012).  

Objetivava-se, desse modo, promover a integração do Vale do Jequitinhonha ao 

dinâmico e expressivo crescimento econômico das demais regiões do estado, as quais também 

foram alvos de diversos projetos de desenvolvimento, como o Programa de Desenvolvimento 

dos Cerrados (POLOCENTRO), o Programa de Assentamento Dirigido do Alto Paranaíba 

(PADAP), o Programa Cooperativo Nipo-brasileiro para o Desenvolvimento do Cerrado 

(PRODECER) etc. (RIBEIRO e GALIZONI, 2007; CALIXTO e RIBEIRO, 2007; LEITE, 

2010). 

Depreende-se, com efeito, que a construção de um estigma negativo para o Vale do 

Jequitinhonha no início da década de 1960 e a sua consequente institucionalização enquanto 

“região” administrativa pela CODEVALE e pelas demais agências estatais serviu a duas 

finalidades principais: a concessão de subsídios públicos para grandes grupos econômicos – 

da região e de fora – realizarem investimentos em empreendimentos produtivos (eucalipto e 

café, principalmente) e a implementação de projetos desenvolvidos “de cima para baixo”, 

muitos dos quais relacionados aos interesses desses grupos hegemônicos (SERVILHA, 2012). 

                                                 
27 No estado de Minas Gerais os outros distritos criados à época foram: Triângulo Mineiro, Centro-Oeste e os 

vales dos rios Doce e São Francisco (CALIXTO e RIBEIRO, 2007). 
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Os resultados decorrentes da implementação dessas ações foram diversos e, muitas 

vezes contraditórios, ocasionando, por um lado, a geração de empregos com o cumprimento 

da legislação trabalhista – algo inédito para a maioria dos trabalhadores da região, a 

dinamização econômica e a urbanização dos municípios, o aumento na arrecadação de 

impostos, a modernização da infraestrutura de serviços públicos etc., e, por outro lado, o 

aumento da concentração de poder em torno das oligarquias locais, o enriquecimento de 

grupos hegemônicos extra-locais – como aqueles ligados à atividade siderúrgica no Vale do 

Aço e na região central mineira e os empresários de outras partes do estado e do país que 

investiram na região, o aumento na concentração fundiária e de renda, a expropriação de 

terras de populações tradicionais e de agricultores familiares, a expulsão dos agregados das 

fazendas, o aumento das tensões e conflitos sociais no campo etc. (MOURA, 1988; 

CALIXTO e RIBEIRO, 2007; RIBEIRO e GALIZONI, 2007; LEITE, 2010; RIBEIRO, 

2010a; TUBALDINI et al., 2011; SERVILHA, 2012; DINIZ; 2013). 

A título de exemplo, a introdução da silvicultura de eucalipto na então Microrregião 

Homogênea (MRH) de Capelinha resultou num expressivo aprofundamento da concentração 

de terras entre os anos 1970-1995, constatado pela diminuição da área ocupada pelos 

estabelecimentos familiares de produção (abaixo de 100 hectares), reduzida a menos da 

metade, e, inversamente, pela ampliação da área ocupada pelos estabelecimentos de maior 

dimensão (com mais de mil hectares), aumentada em quase 10 vezes neste período 

(CALIXTO e RIBEIRO, 2007). Este processo é também corroborado pelo significativo 

crescimento no índice de Gini desta MRH, que passou de 0,301 em 1970 para 0,764 em 1995, 

nivelando este indicador com os resultados médios obtidos pelo estado de Minas Gerais 

(0,772) e pelo Brasil (0,856) (ibidem). As implicações sociais decorrentes dessas mudanças, 

especialmente no que diz respeito às invasões de territórios tradicionalmente ocupados, foram 

registradas na literatura científica por meio de diversos trabalhos que denunciaram a sua 

perversidade e a conivência e/ou protagonismo do Estado nesses processos, como observado 

nos estudos realizados por Moura (1988), Ribeiro e Galizoni (2007), Leite (2010) e Diniz 

(2013). 

No que concerne à dimensão socioambiental, as transformações ocorridas no meio 

rural dos Vales do Jequitinhonha originaram impactos sem precedentes em toda a sua história 

de ocupação, destacando-se: 1) perda considerável da biodiversidade (ecossistêmica, 

específica e genética) pela substituição dos biomas originais por extensas áreas com 

monocultivos de eucalipto e café e pela formação de pastagens com espécies exóticas 
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(notadamente a Urochloa spp.); 2) extermínio da vida silvestre; 3) degradação química e 

física dos solos; 4) contaminação dos recursos hídricos; 5) diminuição na vazão dos rios e 

córregos, e, de forma ainda mais grave, 6) intoxicação de trabalhadores e consumidores com 

resíduos de agrotóxicos utilizados nos combates às pragas e doenças nas culturas agrícolas 

(GALIZONI, 2005; DINIZ e TUBALDINI, 2011; TUBALDINI et al., 2011; DINIZ et al., 

2012; DINIZ et al., 2013; DINIZ, 2013). Em termos paisagísticos, ademais, assistiu-se a uma 

profunda transformação nos terrenos das chapadas, nos quais a diversidade de cores de sua 

riqueza florística deu lugar a uma paisagem na qual predomina o tom monocromático dos 

“desertos verdes” de eucaliptos.  

A título de exemplo, citam-se os casos de intoxicação pela aplicação indiscriminada de 

agrotóxicos nas lavouras de café, conforme já sublinhamos alhures (DINIZ et al., 2012; 

DINIZ et al., 2013), e também os casos de alteração negativa no regime hídrico dos rios e 

córregos que abastecem as comunidades vizinhas às áreas de silvicultura de eucalipto, como 

apontado por Galizoni (2005), Mendes (2006) e Diniz (2013). A este respeito, cumpre 

observar que, conforme ressaltado na análise do regime climático da bacia do rio 

Jequitinhonha no início deste capítulo, em sua porção alta e, em grande parte da média, o 

déficit hídrico é bastante elevado, resultando em fenômenos de escassez de água para o 

reabastecimento dos aquíferos que alimentam os rios e córregos, e ocasionando, por 

conseguinte, a diminuição de suas vazões e até mesmo a intermitência dessas fontes de água 

para as populações rurais e urbanas. 

Observa-se, desse modo, que tais questões contribuíram (e ainda contribuem) para a 

construção de uma realidade sócio-espacial desigual e perversa, marcada pela precária 

inclusão social das famílias rurais, pela manutenção e/ou aumento do domínio das oligarquias 

que exercem o poder político e econômico há séculos nos Vales do Jequitinhonha, pela 

degradação dos recursos naturais que são de extrema importância para a reprodução dos 

grupos tradicionais e dos agricultores familiares que habitam e trabalham no meio rural e, por 

conseguinte, para todos os moradores de áreas urbanas que dependem da produção de 

alimentos destes agricultores e dos recursos hídricos que são produzidos em suas 

comunidades. 

Frente a esta realidade, e em luta pela sua transformação, emergirá a partir década de 

1980 um conjunto diverso e articulado de movimentos sociais que engendrará ações de 

enfrentamento aos processos de expropriação e subordinação vivenciados pelas famílias dos 

vales e, adicionalmente, construirá estratégias contra-hegemônicas de desenvolvimento com a 
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finalidade de promover a sua autonomia e emancipação social (MOURA, 1988; RIBEIRO et 

al., 2007; RIBEIRO, 2010b). Ademais, por meio da ação coletiva de estudantes universitários, 

artistas e militantes de entidades socioculturais, constituir-se-á um movimento de construção 

de um “contradiscurso” aos estigmas negativos que lhes foram atribuídos, buscando difundir 

novas significações e adjetivações regionais que possibilitassem superar a visão estereotipada 

de “Vale da Miséria” (HENRIQUES, 2012; MARTINS, 2012; RIBEIRO, 2012; SERVILHA, 

2012).  

A partir de então, inicia-se uma nova fase no contexto histórico de formação sócio-

espacial dos Vales do Jequitinhonha, na qual os grupos sociais que foram por longa data 

marginalizados e subalternizados assumem o papel de protagonistas no engendramento de 

projetos contra-hegemônicos de desenvolvimento e de (re)leitura, (re)significação e 

(re)valorização das imagens associadas à sua terra.  

 

 

2.2 Superando a visão míope da pobreza: o engendramento de estratégias contra-

hegemônicas de reprodução sócio-espacial, a emergência de um contradiscurso 

sobre os Vales do Jequitinhonha e a evolução dos indicadores sociais entre os 

anos 1991-2010 
 

 

No início dos anos 1980, em consonância com a conjuntura político-social de 

mobilização pela redemocratização do país e o fortalecimento dos questionamentos em 

relação à natureza predatória da modernização agrícola, assistir-se-á nos Vales do 

Jequitinhonha à emergência de vários movimentos sociais em luta por uma ruptura com o 

passado autoritário da região e pela construção de um novo modelo de desenvolvimento para 

as famílias marginalizadas e expropriadas pelos projetos de integração regional levados a 

cabo em décadas anteriores (MOURA, 1988; RIBEIRO, 2010b, RIBEIRO; 2007; RIBEIRO 

et al., 2007). 

Neste contexto, as iniciativas de resistência e transformação do sistema que as oprimia 

serão amparadas e ampliadas pela renovação e fortalecimento do movimento sindical dos 

trabalhadores rurais, pelo apoio de setores progressistas da Igreja Católica, como as 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e a Comissão Pastoral da Terra (CPT), pela criação 

de associações rurais, organizações não-governamentais, entidades culturais, associações de 

artesãos, movimentos de atingidos por barragens etc. Ora atuando na escala local das 

comunidades rurais, ora organizando-se em rede na escala regional, as ações desenvolvidas 

por tais entidades tiveram como enfoque prioritário a mobilização e a formação política 
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dos(as) agricultores(as) familiares e grupos étnicos tradicionais, a implementação de 

iniciativas de conservação ambiental e a elaboração e execução de projetos de 

desenvolvimento rural por meio de um processo vertical ascendente, atendendo, por 

conseguinte, às demandas dos sujeitos sociais rurais e adaptando-se às especificidades sócio-

espaciais, socioculturais e sócio-históricas de suas comunidades (MOURA, 1988; RIBEIRO, 

2010b, RIBEIRO; 2007; RIBEIRO et al., 2007). 

De acordo com Ribeiro (2007), quanto mais intensa foi a atuação das CEBs, mais 

expressivos foram os resultados obtidos em termos de organização comunitária no meio rural; 

quanto maior a inserção das ONGs de mediação política e mais fortes eram os sindicatos dos 

trabalhadores rurais, mais vigorosos foram os ganhos socioeconômicos e sociopolíticos 

gerados aos agricultores familiares e aos grupos étnicos tradicionais. Ademais, por meio 

dessas entidades, um movimento afirmativo foi construído nas comunidades rurais e 

possibilitou a criação de novos canais de participação política, o surgimento de redes 

temáticas microlocais, a democratização dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento 

Rural e de outros conselhos sociais, a formação de comissões permanentes e enraizadas, a 

criação de programas municipais de apoio à produção familiar, à conservação dos recursos 

hídricos etc. (RIBEIRO, 2007).  

A organização política também contribuiu para o processo de luta pela terra neste 

período, sobretudo quando a reivindicação pela reforma agrária entrou na pauta de vários 

movimentos sociais da região, resultando em ocupações de terras e na criação de 

assentamentos rurais (RIBEIRO, 2010b). De modo semelhante, quando da construção de 

usinas hidrelétricas no rio Jequitinhonha e em seus tributários, fato que acarretou no 

deslocamento compulsório das famílias atingidas pelo lago das barragens, a mobilização 

destes sujeitos ocorreu tanto no âmbito local quanto na escala regional e nacional, exigindo do 

Estado e dos consórcios responsáveis pelas obras o estabelecimento de indenizações mais 

justas pela perda de suas terras, casas e outras benfeitorias (ZHOURI e ZUCARELLI, 2010). 

Estas experiências serviram de exemplo para outros movimentos de resistência às ameaças de 

expropriação vivenciadas pelas famílias rurais da região, como os projetos de mineração e a 

criação de unidades de conservação da natureza no início do século XXI (ibidem).  

Com relação aos programas específicos para a produção familiar, nos anos 1980-1990 

ocorreram mudanças significativas em suas formas de concepção e gestão, passando a atuar 

numa escala mais restrita, das comunidades rurais, e sob coordenação de poucas agências 

estatais, geralmente a EMATER-MG ou a Secretaria Estadual do Trabalho (RIBEIRO et al., 
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2007). Tais programas geraram vários benefícios às famílias rurais, sobretudo no que 

concerne ao estímulo da produção agropecuária pela construção de “fabriquetas comunitárias” 

– de farinha de mandioca, polvilho, mel, rapadura, açúcar mascavo, cachaça, queijo etc., as 

quais contribuíram para reduzir a penosidade do trabalho no processo de beneficiamento dos 

alimentos e para aumentar a renda familiar por meio da agregação de valor aos produtos 

agroalimentares (ibidem). 

As iniciativas realizadas no âmbito das atividades econômicas também incluíram o 

fortalecimento dos mercados locais, por meio do apoio às feiras livres municipais, a criação 

de marcas locais/regionais, o incentivo ao associativismo comunitário para o beneficiamento, 

comercialização e melhoria da produção agropecuária, o fomento à diversificação produtiva, o 

apoio ao desenvolvimento e aperfeiçoamento da atividade do artesanato, o estímulo ao 

turismo solidário rural etc. (RIBEIRO, 2007; RIBEIRO et al., 2007; TUBALDINI et al., 

2011; DELGADO e MENDES, 2012). Por meio dessas ações, que muitas vezes se realizavam 

de forma transversal e complementar, os sujeitos sociais rurais conseguiram aumentar e 

diversificar a geração de renda em suas unidades de produção, receber preços justos pelos 

seus produtos, preservar o saber-fazer tradicional das técnicas de produção de alimentos, 

valorizar a sua cultura e seus conhecimentos, criar sinergias positivas com os membros de 

suas comunidades e com outros produtores do município e da região, dar visibilidade às suas 

lutas etc. 

Ressalta-se, contudo, que embora tenham instituído mudanças positivas no âmbito das 

estratégias de reprodução socioeconômica dos produtores familiares, tais iniciativas 

representaram apenas uma resposta mitigatória adotada pelo Estado frente aos impactos 

causados pelo modelo de desenvolvimento perverso e predatório implementado na região, 

sem provocar, evidentemente, transformações mais profundas nas verdadeiras causas da 

precária inclusão social das famílias rurais, especialmente no que diz respeito ao acesso à 

terra. 

Cabe destacar também a importância que as aposentadorias rurais, pensões e 

programas de transferência de renda tiveram para o fortalecimento e diversificação das 

estratégias de resistência engendradas por estes sujeitos, sobretudo por alocarem recursos na 

família, na terra, nas mulheres e nos idosos, os quais constituem a base de sua reprodução 

sócio-espacial no meio rural dos Vales do Jequitinhonha (RIBEIRO, 2007). Por meio desses 

programas ocorreu um maior estímulo ao comércio urbano e ao consumo dos produtos 

agroalimentares vendidos nas feiras livres, o que fomentou o aumento da produção 
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agropecuária, assegurou a manutenção das famílias no campo, possibilitou a renovação e 

melhorias dos sistemas produtivos e dinamizou a economia dos municípios (RIBEIRO, 2007; 

RIBEIRO et al., 2007). 

No que diz respeito às ações voltadas para o plano socioambiental, várias iniciativas 

foram realizadas com o propósito de superar os problemas originados com a perda de terras de 

uso comunal nas chapadas (onde o gado era criado “à solta” e os recursos vegetais – frutas, 

plantas medicinais e lenha, principalmente – eram coletados regularmente), destacando-se a 

recuperação das áreas degradadas pela intensificação do uso do solo nas “grotas”, as 

estratégias de mitigação e superação dos processos de erosão da biodiversidade e da 

diversidade genética, a utilização de insumos naturais para a fertilização dos cultivos e 

combate às doenças e pragas, a produção e disseminação de tecnologias sociais para a 

convivência com a seca etc.  

Dentre as iniciativas implementadas, merecem destaque os projetos de formação de 

Sistemas Agroflorestais (SAFs) em “peladores28”, o cercamento e a recomposição da 

vegetação nativa nas nascentes dos córregos e rios, a criação de bancos de sementes crioulas e 

a organização de eventos para sociabilização destes recursos genéticos, a construção de 

cisternas de captação de águas pluviais para usos domésticos e nos cultivos dos quintais, a 

realização de cursos e seminários sobre manejos agroecológicos etc. Para a sua 

implementação, os agricultores contaram com a assessoria de ONGs, como o Centro de 

Agricultura Alternativa Vicente Nica (CAV), o Centro de Assessoria aos Movimentos 

Populares do Vale do Jequitinhonha (CAMPO VALE) e Articulação no Semiárido Brasileiro 

(ASA), universidades, especialmente as universidades federais de Minas Gerais (UFMG) e 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), entidades públicas, como a EMATER-MG e 

o Instituto Estadual de Florestas (IEF) etc. 

A partir dessas ações, que muitas vezes se disseminaram entre agricultores por 

iniciativa própria, sem a necessidade de intervenção de agentes externos, terrenos antes 

impróprios à agricultura se tornaram terras produtivas, a diversificação genética das culturas 

agrícolas implicou em uma maior resistência às doenças e pragas e em uma melhor 

adaptabilidade às condições edafoclimáticas locais, além de resgatar a autonomia dos 

agricultores, os problemas com a escassez hídrica foram relativamente superados em grande 

parte do período de estiagem, a alimentação das famílias rurais se tornou mais diversificada e 

                                                 
28 Denominação popular dada aos terrenos degradados pelo uso intensivo do solo.  



- 113 - 

 

nutritiva etc. (RIBEIRO, 2007; GALIZONI et al., 2010; DINIZ e TUBALDINI, 2011; DINIZ 

et al., 2011b).  

Com efeito, a organização de movimentos de resistência sociopolítica e 

socioambiental em diversos municípios dos Vales do Jequitinhonha nos anos 1980-1990 

contribuirá para a emergência de críticas e questionamentos ao sistema político dominado 

pelo coronelismo e, com o advento de novas lideranças e articulações políticas, registrar-se-ão 

mudanças inéditas nas instâncias de poder municipal e regional, com a ascensão de candidatos 

de oposição e/ou esquerda vinculados a estes movimentos (RIBEIRO, 2010b). 

Em meio a este cenário de transformações e de inconformismo com os estereótipos 

negativos produzidos pelos “de fora” sobre o “Vale”, estudantes universitários, artistas e 

militantes de entidades socioculturais passaram a se organizar coletivamente com o propósito 

de construir um contradiscurso sobre os Vales, por meio do qual foram difundidas pelos “de 

dentro” novas significações e adjetivações regionais (HENRIQUES, 2012; MARTINS, 2012; 

SERVILHA, 2012).  

As primeiras iniciativas realizadas neste sentido ocorreram em fins da década de 1970, 

quando foi criado um jornal “alternativo” denominado “Geraes” (1978) e organizado, pelos 

seus idealizadores, um festival musical com artistas de vários municípios da região, 

denominado “I Encontro de Compositores do Vale do Jequitinhonha” (1979), que recebeu em 

1980 o nome definitivo de “Festival da Canção Popular do Vale do Jequitinhonha” 

(FESTIVALE), realizado até hoje na região.   

Por meio das matérias publicadas no “Geraes” buscava-se desvelar outras realidades 

dos Vales do Jequitinhonha e de seu povo, melhorar a comunicação entre os municípios, 

fomentar o surgimento de instituições populares organizadas, como associações e sindicatos, 

bem como reforçar o trabalho daquelas já existentes, e incentivar a sua luta por melhores 

condições de vida (MARTINS, 2012).  

Por sua parte, os festivais de músicas populares deram início a um movimento de 

revalorização da cultura regional, sendo então criadas entidades como o Centro Cultural do 

Vale do Jequitinhonha (CCVJ) e o Movimento de Cultura Popular do Jequitinhonha (MCPJ), 

os quais se uniriam mais tarde para formar o Centro Cultural e Artístico do Vale do 

Jequitinhonha (CCAVJ) e, em 1990, seriam congregados em torno da Federação das 

Entidades Culturais do Vale do Jequitinhonha (FECAJE). A partir dos festivais realizados ao 

longo dos anos 1980, vários artistas passaram a adquirir proeminência no cenário nacional, 

como Paulinho Pedra Azul, Saulo Laranjeira, Tadeu Franco e outros (HENRIQUES, 2012). 
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Nesse sentido, em contraposição ao discurso hegemônico que enfatizava a tríade 

desigualdade, fome e miséria como signo representativo dos Vales do Jequitinhonha e, 

ademais, considerava seus homens e mulheres como indivíduos vitimizados, subalternizados e 

passivos, constroem-se e difundem-se novas imagens, representações e perspectivas que 

ressaltam a pluralidade, diversidade e heterogeneidade de suas realidades sócio-espacial, 

sócio-histórica e sociocultural. Afirma-se, destarte, a sociobiodiversidade enquanto elemento 

representativo desta região, verificada nas manifestações culturais, nos etnosaberes, na 

oralidade, na musicalidade, nas danças, no folclore, no artesanato, na culinária, no patrimônio 

arquitetônico etc. como constatado na vasta literatura científica publicada sobre estas 

temáticas (GALIZONI, 2005; GALIZONI et al., 2010; DINIZ et al., 2011a, 2011b; 

TUBALDINI et al., 2011; HENRIQUES, 2012; RUBINHO DO VALE, 2012; SERVILHA, 

2012; DINIZ, 2013; DINIZ et al., 2014). 

Certamente a arte liberta e o homem nasceu para ser livre e feliz. Trago comigo uma 

perplexidade quando procuro entender como a história de um povo, marcada por 

agressões, fugas e até mesmo guerras, pode gerar uma memória tão suave, livre de 

rancores e uma cultura de paz como a que reina nas cercanias do Jequitinhonha. Eis 

a riqueza do Jequitinhonha que precisa ser mais conhecida e amada, principalmente 

pelo povo do Vale, divulgada por quem tem acesso aos meios de divulgação, 

cultuada por quem compreende a profundidade de uma obra de arte e mais 

respeitada por quem deveria protegê-la e, pelo contrário, tenta amordaçá-la com a 

fragilidade da sua própria couraça ou cegá-la com as vendas de uma cultura 

alienante, massificada e passageira. Eis a riqueza, para mim, mais bela do 

Jequitinhonha, abstrata e concreta, que brota de livre e espontânea vontade, como 

resultado da mesma mistura que formou a rica diversidade da cultura brasileira 

(RUBINHO DO VALE, 2012, p. 124). 

 

Entre meados da década de 1990 e início dos anos 2000 novos programas de 

desenvolvimento rural foram implementados nos Vales do Jequitinhonha, os quais se 

diferenciaram de experiências anteriores por incentivarem, ainda que parcialmente e de forma 

bastante dificultosa, a gestão compartilhada entre poder público, beneficiários, ONGs, 

sociedade civil etc.  

Inicialmente, por meio da linha de Infra-Estrutura e Serviços Municipais (PROINF) do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), ocorreram 

importantes avanços neste sentido, como as experiências de se transformar os beneficiários, 

de agentes passivos/recebedores, em agentes ativos, co-gestores dos projetos de 

desenvolvimento rural. Com efeito, sindicatos de trabalhadores rurais e organizações locais 

passaram ter o direito, embora muitas vezes não o exercesse de forma plena, de opinar e 

deliberar sobre o uso e controle dos recursos destinados pelo governo federal para ações de 

implantação e/ou modernização de equipamentos e serviços destinados ao desenvolvimento 

da agricultura familiar (RIBEIRO et al., 2007).  
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A partir desta inovação política, novos programas foram criados no início dos anos 

2000, os quais passaram a atender não apenas a um único município, mas a articulação de 

vários que constituíam um “Território Rural” e, posteriormente, um “Território da 

Cidadania”. Buscava-se, assim, romper com a centralização do uso e controle dos recursos 

dos programas nas municipalidades e, ao mesmo tempo, compatibilizar a participação e 

captação de demandas locais com a gestão coletiva entre agricultores, sociedade civil e setor 

público (RIBEIRO et al., 2007). Dentre os programas implementados sob esta perspectiva de 

concepção e operacionalização, destacam-se: Programa de Desenvolvimento Sustentável de 

Territórios Rurais (PRONAT), Programa Territórios da Cidadania (PTC) e Consórcio de 

Segurança Alimentar e Desenvolvimento (CONSAD). Conforme as avaliações de Ribeiro et 

al. (2007, p. 1.091) sobre os avanços obtidos com a implementação destes programas,   

Ultrapassar os limites municipais reduziu a influência das prefeituras sobre os 

programas, que ficaram menos permeáveis às pressões e mudanças de 

administração; a participação da sociedade civil conduziu à repactuação de 

objetivos, redirecionou gastos e, principalmente, exigiu uma avaliação dos 

equívocos passados. Este, certamente, é o maior mérito desses programas: ativar a 

memória social para inibir a repetição de aventuras. 

 

Ademais, os encontros, reuniões e debates estabelecidos sobre a forma de gestão e uso 

dos recursos geraram, de acordo com Oliveira (2015), um conhecimento mútuo entre os 

sujeitos destes territórios, de suas necessidades e desafios, e possibilitou avanços nas relações 

sociais para a conjuntura espacial dos agricultores familiares e a elaboração de projetos de 

interesse comum, dentre os quais destacam-se o fomento da atividade apicultora por meio da 

criação de um centro de beneficiamento e exportação do mel, o incentivo ao desenvolvimento 

da atividade do artesanato e a promoção da educação do campo com a criação de várias 

escolas “Família Agrícola” (EFAs). 

Com efeito, muitos programas foram adaptados com relativo êxito aos costumes 

locais, fortalecendo relações tradicionais que asseguravam a manutenção de redes de proteção 

do grupo familiar e sustentavam a redistribuição dos bens e recursos locais, e contribuindo 

sobremaneira para uma melhoria significativa na qualidade de vida da população beneficiária, 

constatada pelo maior acesso aos bens de consumo duráveis e de serviços básicos (energia 

elétrica, educação e saneamento básico), pela melhoria dos sistemas de cultivo e criação e 

pela segurança alimentar e nutricional das famílias rurais (RIBEIRO et al., 2014). 

Essas alianças – entre costume e inovação, ação familiar e pública – são alavancas 

da melhoria das condições de vida dessa população rural, que costuma se articular 

politicamente muito mais do que as populações urbanas da região. E é isso que 

contribui para o sucesso de iniciativas como o programa Um Milhão de Cisternas no 

abastecimento de água e Escolas Famílias Agrícolas na educação rural 

contextualizada (RIBEIRO et al., 2014, p. 382). 
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No entanto, em que pese os avanços alcançados ao longo destas últimas décadas, ainda 

restam diversos desafios a serem superados, destacando-se: superposição de ações que não 

apresentam nenhum tipo de articulação e complementaridade entre si; carência de sinergias 

entre as municipalidades; atraso e/ou corte de recursos orçamentários para os projetos 

aprovados; persistência da forte presença das instituições estaduais e municipais na condução 

das políticas públicas em detrimento de uma ação mais participativa e democrática com 

agricultores, ONGs, sindicatos e sociedade civil; fortalecimento de organizações de 

agricultores e movimentos sociais mais estruturados e experientes com o jogo político do 

Estado em prejuízo da criação de novos grupos e movimentos; persistência das relações de 

poder assentadas em laços de clientelismo e autoritarismo; subutilização e até mesmo 

inutilização de equipamentos e prédios construídos para o beneficiamento da produção 

agropecuária etc. (RIBEIRO et al., 2007; 2014; OLIVEIRA, 2015). Conhecer estes problemas 

e criar mecanismos de intervenção eficientes que facilitem a sua superação é importante para 

a continuidade e avanço do processo de transformação da realidade sócio-espacial das áreas 

rurais e urbanas dos Vales do Jequitinhonha e para o aperfeiçoamento das estratégias de 

geração de renda e melhoria da qualidade de vida de seus habitantes. 

Por fim, cumpre analisar como as transformações ocorridas entre 1980-2010 se 

traduziram em termos de evolução dos indicadores sociais e econômicos nos municípios da 

região. Para isso, tomamos como referência o recorte espacial delimitado para a realização 

desta pesquisa, os Territórios da Cidadania (TCs) do Alto, Médio e Baixo Vale do 

Jequitinhonha.  

A partir da análise dos dados divulgados pelo Censo Demográfico do IBGE referente 

ao ano de 2010, constata-se que nos 54 municípios destes três TCs residiam 724.794 pessoas, 

uma população de tamanho modesto para uma região com extensão territorial de 51.615 km², 

o que corresponde a uma densidade demográfica de 14,04 hab./km². Os TCs do médio e alto 

são os mais populosos, possuindo, respectivamente, 274.607 e 270.529 habitantes, números 

bem superiores aos 179.658 do baixo. Entre os municípios, a distribuição da população é 

bastante equilibrada, sendo que nenhum detém mais de 50 mil habitantes. A maioria (28) 

possui menos de 10 mil, 14 tem entre 10 mil e menos de 20 mil, cinco entre 20 mil e 30 mil e 

sete mais que 30 mil. Diamantina, o mais populoso, possui 45.880 habitantes, enquanto que 

Presidente Kubitschek, o menor, tem 2.959. Ressalta-se que os municípios mais populosos 

são os que se sobressaíram no processo de formação sócio-espacial dos Vales do 
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Jequitinhonha, como Diamantina, Minas Novas, Jequitinhonha, Araçuaí e Almenara (TAB. 

6).  

TABELA 6  

População residente por situação de domicílio, área territorial e densidade demográfica dos municípios 

pertencentes aos Territórios da Cidadania do Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha, 2010 

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Realização: PNUD/IPEA/FJP. 2013. Tabulação e 

organização do autor. 

Territórios da Cidadania Municípios
População total 

(2010)

População urbana 

(2010)

População rural 

(2010)

Área territorial 

(Km²)

Densidade Demográfica 

(Hab./Km²)

Aricanduva 4.770 1.695 3.075 245 19,49

Capelinha 34.803 24.753 10.050 970 35,90

Carbonita 9.148 6.738 2.410 1.460 6,27

Coluna 9.024 3.814 5.210 349 25,87

Couto de Magalhães de 

Minas
4.204 3.835 369 486 8,65

Datas 5.211 3.088 2.123 310 16,80

Diamantina 45.880 40.064 5.816 3.893 11,78

Felício dos Santos 5.142 2.229 2.913 359 14,32

Gouveia 11.681 8.229 3.452 867 13,47

Itamarandiba 32.175 21.988 10.187 2.743 11,73

Leme do Prado 4.804 1.761 3.043 281 17,10

Minas Novas 30.794 12.584 18.210 1.817 16,95

Presidente Kubitschek 2.959 2.017 942 189 15,63

Rio Vermelho 13.645 5.481 8.164 990 13,78

São Gonçalo do Rio Preto 3.056 1.954 1.102 314 9,72

Senador Modestino 

Gonçalves
4.574 1.803 2.771 951 4,81

Serra Azul de Minas 4.220 1.710 2.510 224 18,85

Serro 20.835 12.895 7.940 1.222 17,06

Turmalina 18.055 12.926 5.129 1.158 15,59

Veredinha 5.549 3.769 1.780 639 8,68

270.529 173.333 97.196 19.468 13,89

Angelândia 8.003 4.036 3.967 185 43,35

Araçuaí 36.013 23.435 12.578 2.242 16,06

Berilo 12.300 3.888 8.412 588 20,91

Cachoeira de Pajeú 8.959 4.461 4.498 588 15,23

Chapada do Norte 15.189 5.694 9.495 678 22,41

Comercinho 8.298 3.547 4.751 660 12,58

Coronel Murta 9.117 6.693 2.424 817 11,16

Francisco Badaró 10.248 3.191 7.057 466 22,01

Itaobim 21.001 15.779 5.222 682 30,80

Itinga 14.407 6.554 7.853 1.646 8,75

Jenipapo de Minas 7.116 2.883 4.233 287 24,82

José Gonçalves de Minas 4.553 1.138 3.415 384 11,87

Medina 21.026 15.092 5.934 1.443 14,57

Novo Cruzeiro 30.725 10.522 20.203 1.708 17,99

Padre Paraíso 18.849 11.520 7.329 544 34,62

Pedra Azul 23.839 21.006 2.833 1.625 14,67

Ponto dos Volantes 11.345 4.031 7.314 1.221 9,29

Virgem da Lapa 13.619 6.840 6.779 875 15,56

274.607 150.310 124.297 16.638 16,50

Almenara 38.775 31.750 7.025 2.306 16,81

Bandeira 4.987 2.377 2.610 486 10,25

Divisópolis 8.974 6.403 2.571 570 15,74

Felisburgo 6.877 5.088 1.789 597 11,52

Jacinto 12.134 9.197 2.937 1.397 8,69

Jequitinhonha 24.131 17.061 7.070 3.530 6,84

Joaíma 14.941 10.273 4.668 1.673 8,93

Jordânia 10.324 7.221 3.103 553 18,69

Mata Verde 7.874 6.388 1.486 232 34,01

Monte Formoso 4.656 1.700 2.956 385 12,10

Palmópolis 6.931 4.488 2.443 440 15,74

Rio do Prado 5.217 2.730 2.487 480 10,86

Rubim 9.919 7.703 2.216 971 10,22

Salto da Divisa 6.859 5.749 1.110 947 7,25

Santa Maria do Salto 5.284 3.742 1.542 444 11,91

Santo Antônio do Jacinto 11.775 6.358 5.417 500 23,56

179.658 128.228 51.430 15.509 11,58

724.794 451.871 272.923 51.615 14,04TOTAL

Alto Jequitinhonha - MG

Sub-Total Alto Jequitinhonha

Médio Jequitinhonha - MG

Sub-Total Médio Jequitinhonha

Baixo Jequitinhonha - MG

Sub-Total Baixo Jequitinhonha
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Com relação ao local de residência, 62,3% do total (451.871 pessoas) se concentram 

na zona urbana, enquanto que 37,7% (272.923 pessoas) habitam na zona rural. No entanto, em 

20 municípios (37% do total) a maioria dos habitantes ainda está concentrada em áreas rurais, 

em alguns casos representando entre 60 e 75% da população total, como Minas Novas 

(59,13%) e Novo Cruzeiro (65,75%), que estão entre os 10 mais populosos da região, e José 

Gonçalves de Minas, o mais “rural” de todos, com 75% de seus munícipes vivendo no meio 

rural (FIG. 14). Entre os TCs, o mais “urbano” é o baixo, com 71% de sua população nessa 

condição, seguido pelo alto com 64,7% e pelo médio, que apresenta uma distribuição mais 

equilibrada, com 54,7% urbana e 45,3% rural. 

 

FIGURA 14: Municípios com predominância de população urbana ou rural nos Territórios da Cidadania do 

Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha, 2010. Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Realização: 

PNUD/IPEA/FJP, 2013. Tabulação e organização do autor. 

 

Com relação aos indicadores econômicos e sociais, os municípios destes TCs têm 

apresentado evoluções significativas ao longo das três últimas décadas. 

A renda per capita29, por exemplo, passou de R$ 150,77 no Alto Jequitinhonha em 

1991 para R$ 344,47 em 2010, um crescimento de 128% em todo o período, percentual 

próximo ao apresentado pelo Médio e Baixo Jequitinhonha, que obtiveram, respectivamente, 

                                                 
29 Razão entre o somatório da renda de todos os indivíduos residentes em domicílios particulares permanentes e 

o número total desses indivíduos (PNUD/IPEA/FJP, 2013). 
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progressos de 138% e 111%, passando de R$ 128,35 para R$ 305,11 e de R$ 145,79 para R$ 

307,63. Alguns municípios se destacaram por apresentarem evolução ainda mais significativa, 

como Veredinha, que passou de R$ 80,73 em 1991 para R$ 293,08 em 2010 (263%), Felício 

dos Santos, que passou de R$ 77,04 para R$ 274,20 (256%), e Francisco Badaró, que passou 

de R$ 87,31 para R$ 286,56 (228%). Dos 54 municípios destes TCs, 15 obtiveram um 

progresso entre 1% e menos que 100%, 37 entre 100% e menos que 200% e 6 acima de 200% 

(TAB. 7). O Alto Jequitinhonha foi o que apresentou os melhores progressos nesse período, 

seguido pelo Médio e Baixo (FIG. 15). 

 

FIGURA 15: Crescimento percentual da renda per capita entre os anos 1991-2010 nos municípios pertencentes 

aos Territórios da Cidadania do Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha. Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano 

no Brasil. Realização: PNUD/IPEA/FJP, 2013. Tabulação e organização do autor. 
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TABELA 7 

Renda per capita dos municípios pertencentes aos Territórios da Cidadania do Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha, Minas Gerais, Brasil 1991-2010 

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Realização: PNUD/IPEA/FJP, 2013. Tabulação e organização do autor. 

Renda per capita (R$) (1991) Renda per capita (R$) (2000) Renda per capita (R$) (2010) Crescimento percentual no período

447,56 592,46 793,87 77%

373,85 548,87 749,69 101%

Territórios da Cidadania Municípios

Aricanduva 88,26 152,94 249,75 183%

Capelinha 195,24 284,94 432,55 122%

Carbonita 132,28 214,57 373,05 182%

Coluna 142,62 224,00 315,00 121%

Couto de Magalhães de Minas 239,07 257,86 333,91 40%

Datas 173,75 172,15 313,84 81%

Diamantina 274,77 417,16 597,41 117%

Felício dos Santos 77,04 146,34 274,20 256%

Gouveia 200,04 280,84 382,78 91%

Itamarandiba 160,96 215,21 374,21 132%

Leme do Prado 165,40 240,52 338,71 105%

Minas Novas 107,16 163,73 334,06 212%

Presidente Kubitschek 150,50 182,86 282,93 88%

Rio Vermelho 134,27 212,89 271,44 102%

São Gonçalo do Rio Preto 129,69 227,45 321,22 148%

Senador Modestino Gonçalves 112,53 182,52 271,55 141%

Serra Azul de Minas 106,36 152,07 226,22 113%

Serro 178,36 234,70 457,27 156%

Turmalina 166,42 250,78 446,26 168%

Veredinha 80,73 180,82 293,08 263%

150,77 219,71 344,47 128%

Angelândia 121,31 284,15 322,80 166%

Araçuaí 169,47 261,03 410,67 142%

Berilo 190,59 182,60 295,62 55%

Cachoeira de Pajeú 137,77 155,69 265,27 93%

Chapada do Norte 141,13 177,70 279,92 98%

Comercinho 93,24 114,78 271,40 191%

Coronel Murta 120,19 182,84 291,66 143%

Francisco Badaró 87,31 176,83 286,56 228%

Itaobim 143,19 245,78 362,88 153%

Itinga 103,08 125,35 260,00 152%

Jenipapo de Minas 103,35 184,06 309,77 200%

José Gonçalves de Minas 121,88 212,90 328,27 169%

Medina 152,01 184,74 388,82 156%

Novo Cruzeiro 98,15 246,23 264,66 170%

Padre Paraíso 137,35 187,68 253,77 85%

Pedra Azul 172,44 219,51 327,18 90%

Ponto dos Volantes 83,14 117,58 267,46 222%

Virgem da Lapa 134,83 217,80 305,36 126%

128,35 193,18 305,11 138%

Almenara 260,57 330,21 419,98 61%

Bandeira 101,65 165,99 302,00 197%

Divisópolis 116,21 187,98 290,45 150%

Felisburgo 146,58 198,31 290,80 98%

Jacinto 129,06 182,59 325,42 152%

Jequitinhonha 159,43 248,66 376,03 136%

Joaíma 193,57 238,07 281,18 45%

Jordânia 191,07 207,04 362,77 90%

Mata Verde 115,06 224,51 298,19 159%

Monte Formoso 73,06 124,97 206,62 183%

Palmópolis 95,92 134,65 259,75 171%

Rio do Prado 102,60 207,01 283,37 176%

Rubim 165,82 191,70 311,79 88%

Salto da Divisa 271,99 287,38 306,04 13%

Santa Maria do Salto 108,25 195,69 321,15 197%

Santo Antônio do Jacinto 101,90 148,70 286,56 181%

145,79 204,59 307,63 111%

Média Médio Jequitinhonha

Baixo Jequitinhonha - MG

Média Baixo Jequitinhonha

Brasil

Minas Gerais

Alto Jequitinhonha - MG

Média Alto Jequitinhonha

Médio Jequitinhonha - MG
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Cumpre ressaltar que embora a maior parte dos municípios tenha obtido crescimentos 

percentuais superiores àqueles alcançados pelo estado de Minas Gerais (101%) e pelo Brasil 

(77%) todos ainda têm renda per capita bem inferior às médias estadual (R$ 749,69) e 

nacional (R$ 793,87). Diamantina, por exemplo, município que detém a melhor renda per 

capita da região (R$ 597,41), apresenta um valor 20% inferior à média estadual e 25% à 

nacional, enquanto que Monte Formoso, que tem a pior renda per capita da região (R$ 

206,62), possui um valor 73% inferior à média estadual e 74% à média nacional. Ou seja, em 

que pese os avanços alcançados em termos de aumento da renda per capita nestes três últimos 

decênios, os municípios dos Vales do Jequitinhonha ainda estão bem atrás dos demais 

municípios do estado de Minas Gerais e do Brasil, detendo rendimentos similares àqueles 

obtidos pelo resto do estado e do país no início dos anos 1990. 

No entanto, conforme adverte Veiga (2010), o desenvolvimento não deve ser 

mensurado tendo como parâmetro apenas a evolução da renda per capita, pois, afinal de 

contas, muitas vezes existe uma expressiva dissonância entre este indicador e a liberdade dos 

indivíduos em terem condições mínimas para uma vida digna, instruída e saudável. 

Por essa razão, faz-se necessário avaliar também outros indicadores que revelam a 

dimensão social do desenvolvimento, como, por exemplo, a capacidade da população em ter 

uma vida longa e possuir boa instrução. Para isso, analisar-se-á o Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDH-M) dos TCs do Vale do Jequitinhonha, buscando apreender a 

evolução deste indicador ao longo das últimas três décadas.  

Ressalta-se, desde já, que para uma análise satisfatória desse índice, verificar-se-ão 

não apenas o progresso de sua medida integral no período indicado, mas também as 

disparidades entre os três indicadores que o compõe: renda, escolaridade e longevidade, pois, 

conforme sugere Veiga (2010, p. 95): 

O usuário do IDH-M precisa ser enfaticamente aconselhado a não se ater à média 

aritmética30 de seus três ingredientes, e verificar qual é a disparidade entre os três 

índices que o compõem. No mínimo saber quais são as distâncias relativas entre o 

índice de renda e os outros dois (de educação e de esperança de vida).  

 

Entre 1991-2010 assistiu-se a uma evolução significativa do IDH-M de todos os 

municípios que compõem os TCs do Vale do Jequitinhonha, com uma taxa de crescimento 

que variou entre 58 e 211%. Enquanto que em 1991 todos os 54 municípios detinham índices 

considerados “muito baixos” (0,00 - 0,499), no ano 2000 esse número caiu para 40 e em 2010 

                                                 
30 Na verdade, diferentemente do que afirma Veiga (2010), o cálculo do IDH-M não é baseado em uma média 

aritmética dos seus três indicadores, mas sim pela média geométrica, calculada pela raiz cúbica da multiplicação 

destes três indicadores (PNUD/IPEA/FJP, 2013).  
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para zero. Atualmente, 19 municípios possuem índices considerados “baixos” (0,500 a 0,599), 

34 considerados “médios” (0,600 – 0,699) e apenas um considerado “alto” (0,700 – 0,799). 

Os crescimentos mais significativos neste período ficaram por conta de Monte Formoso, que 

saiu de 0,174 para 0,541 (211%), Aricanduva, que subiu de 0,21 para 0,582 (177%), e José 

Gonçalves de Minas, que aumentou de 0,233 para 0,632 (171%). Do total de municípios 

destes TCs, 26 alcançaram um crescimento entre 50% e menos que 100%, 27 entre 100% e 

menos que 200% e apenas um acima de 200%. Entre os TCs, o médio é o que apresentou os 

melhores progressos nesse período, com crescimento médio de 108%, seguido pelo baixo, 

com 100%, e alto, com 97%. No entanto, atualmente os melhores índices se concentram nos 

municípios do alto, os quais possuem, em sua maioria, valores “médios” (FIG. 16).  

Embora tenham alcançado um crescimento percentual superior àquele apresentado 

pelo estado de Minas Gerais (53%) e pelo Brasil (47%), o IDH-M da maior parte dos 

municípios do TCs do Vale do Jequitinhonha ainda é inferior ao IDH estadual (0,731) e 

nacional (0,727). Diamantina, por exemplo, com o melhor IDH-M da região (0,716) está mais 

próximo dos índices médios do estado e do país, enquanto que Aricanduva, com o pior índice 

municipal (0,582), tem um valor 21% inferior ao estadual e 20% ao federal (TAB. 8).  

 

FIGURA 16: Evolução do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) dos municípios 

pertencentes aos Territórios da Cidadania (TCs) do Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha, 1991, 2000, 2010. Fonte: 

Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Realização: PNUD/IPEA/FJP, 2013. Tabulação e organização do 

autor. 
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TABELA 8  
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) dos municípios pertencentes aos Territórios da 

Cidadania do Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha, Minas Gerais, Brasil 1991-2010  

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Realização: PNUD/IPEA/FJP, 2013. Tabulação e 

organização do autor. 

 

Neste período, o indicador que mais contribuiu para o expressivo progresso do IDH 

dos municípios dos TCs do Vale do Jequitinhonha foi o da Educação, o qual apresentou um 

crescimento entre 166% e 1.484%. O indicador de Renda, por sua parte, teve uma evolução 

maior do que o de Longevidade, apresentando um crescimento entre 3% e 56%, contra 13% e 

36% deste último. Em comparação com o estado de Minas Gerais e com o Brasil, o progresso 

IDH-M (1991) IDH-M (2000) IDH-M (2010)
Crescimento percentual 

no período

0,493 0,612 0,727 47%

0,478 0,624 0,731 53%

Territórios da Cidadania Municípios

Aricanduva 0,21 0,413 0,582 177%

Capelinha 0,355 0,49 0,653 84%

Carbonita 0,308 0,482 0,638 107%

Coluna 0,311 0,461 0,583 87%

Couto de Magalhães de Minas 0,404 0,537 0,659 63%

Datas 0,356 0,501 0,616 73%

Diamantina 0,453 0,602 0,716 58%

Felício dos Santos 0,272 0,461 0,606 123%

Gouveia 0,405 0,515 0,681 68%

Itamarandiba 0,301 0,475 0,646 115%

Leme do Prado 0,351 0,511 0,67 91%

Minas Novas 0,282 0,421 0,633 124%

Presidente Kubitschek 0,369 0,495 0,595 61%

Rio Vermelho 0,258 0,439 0,558 116%

São Gonçalo do Rio Preto 0,367 0,537 0,64 74%

Senador Modestino Gonçalves 0,29 0,483 0,62 114%

Serra Azul de Minas 0,281 0,438 0,557 98%

Serro 0,362 0,493 0,656 81%

Turmalina 0,308 0,516 0,682 121%

Veredinha 0,259 0,481 0,632 144%

0,32 0,487 0,631 97%

Angelândia 0,289 0,413 0,597 107%

Araçuaí 0,338 0,516 0,663 96%

Berilo 0,34 0,497 0,628 85%

Cachoeira de Pajeú 0,284 0,417 0,578 104%

Chapada do Norte 0,264 0,427 0,598 127%

Comercinho 0,259 0,413 0,593 129%

Coronel Murta 0,334 0,515 0,627 88%

Francisco Badaró 0,26 0,473 0,622 139%

Itaobim 0,369 0,542 0,629 70%

Itinga 0,276 0,44 0,6 117%

Jenipapo de Minas 0,272 0,445 0,624 129%

José Gonçalves de Minas 0,233 0,463 0,632 171%

Medina 0,326 0,477 0,624 91%

Novo Cruzeiro 0,235 0,427 0,571 143%

Padre Paraíso 0,266 0,442 0,596 124%

Pedra Azul 0,364 0,516 0,627 72%

Ponto dos Volantes 0,252 0,402 0,595 136%

Virgem da Lapa 0,348 0,513 0,61 75%

0,294 0,463 0,612 108%

Almenara 0,382 0,529 0,642 68%

Bandeira 0,249 0,431 0,599 141%

Divisópolis 0,247 0,445 0,609 147%

Felisburgo 0,344 0,461 0,583 69%

Jacinto 0,323 0,471 0,62 92%

Jequitinhonha 0,35 0,513 0,615 76%

Joaíma 0,294 0,442 0,587 100%

Jordânia 0,372 0,479 0,628 69%

Mata Verde 0,237 0,44 0,581 145%

Monte Formoso 0,174 0,365 0,541 211%

Palmópolis 0,296 0,419 0,565 91%

Rio do Prado 0,283 0,457 0,605 114%

Rubim 0,33 0,468 0,609 85%

Salto da Divisa 0,37 0,484 0,608 64%

Santa Maria do Salto 0,302 0,434 0,613 103%

Santo Antônio do Jacinto 0,227 0,427 0,574 153%

0,299 0,45 0,599 100%

Médio Jequitinhonha - MG

Média Alto Jequitinhonha

Média Médio Jequitinhonha

Média Baixo Jequitinhonha

Brasil

Minas Gerais

Alto Jequitinhonha - MG

Baixo Jequitinhonha - MG
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destes indicadores nos munícipios em estudo foi bastante superior, fato que, contudo, ainda 

não possibilitou uma equiparação com a realidade estadual e nacional, tendo em vista a 

persistente superioridade dos valores alcançados pelos demais municípios do estado e do país 

(TAB. 9). 

No que concerne à evolução do indicador da educação, os maiores progressos foram 

obtidos pelos municípios de Monte Formoso, Aricanduva e José Gonçalves de Minas, os 

quais tiveram, respectivamente, os seguintes crescimentos percentuais: 1.484%, 1.161% e 

1.052%, enquanto que os aumentos mais modestos foram alcançados por Couto de Magalhães 

de Minas (205%), Presidente Kubitschek (193%) e Diamantina (166%). Entre os TCs, o 

médio obteve o melhor desempenho, 422%, seguido pelo baixo, com 365%, e alto, com 

338%. Do total de municípios destes TCs, 17 obtiveram um crescimento entre 100% e 300%, 

32 entre 301% e 800% e 3 entre 1.000% e 1.500%.   

No que diz respeito ao progresso do indicador de longevidade, os maiores avanços 

foram obtidos pelos municípios de Jenipapo de Minas, Mata Verde e Rubim, os quais 

obtiveram, respectivamente, os seguintes crescimentos percentuais: 36%, 35% e 35%, 

enquanto que os aumentos mais modestos foram alcançados por Chapada do Norte e 

Felisburgo, com 14%, e Datas, com 13%. A evolução deste indicador ocorreu de forma 

bastante semelhante entre os TCs, com o baixo obtendo um crescimento de 28%, o médio 

25% e o alto 23%. Do total de municípios destes TCs, 15 alcançaram um crescimento entre 

10% e 20%, 29 entre 21% e 30% e 10 entre 31% e 36%.  

Em números absolutos, a “esperança de vida ao nascer”, utilizada para calcular o 

indicador de longevidade, aumentou de 61,36 para 73,99 anos e de 60,1 para 72,59 anos, no 

caso dos municípios que obtiveram a melhor evolução no período: Rubim e Jenipapo de 

Minas (21%), e de 64,53 para 75,74 anos (17%), no caso do município que detém atualmente 

o melhor índice da região, Salto da Divisa (TAB. 10). Entre os TCs, a “esperança de vida ao 

nascer” é muito semelhante na década atual, sendo que o alto possui a maior média, com 

73,03 anos, seguido pelo médio, com 72,56 anos, e pelo baixo, com 72,35 anos. Em 

comparação com as médias do estado de Minas Gerais (75,3 anos) e do Brasil (73,94 anos), 

este é o único indicador em que os municípios dos Vales do Jequitinhonha mais se aproximam 

com a realidade estadual e nacional.  

No que tange ao IDH-M de renda, a análise da evolução desse indicador já foi 

realizada anteriormente, quando da interpretação dos dados de renda per capita dos 

municípios em estudo. 
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TABELA 9  

Evolução dos indicadores do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) dos municípios pertencentes aos Territórios da Cidadania do Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha, Minas Gerais, Brasil 1991-2010 

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Realização: PNUD/IPEA/FJP, 2013. Tabulação e organização do autor. 

IDH-M Educação 

(1991)

IDH-M Educação 

(2000)

IDH-M Educação 

(2010)

Crescimento percentual no 

período

IDH-M Renda 

(1991)

IDH-M Renda 

(2000)

IDH-M Renda 

(2010)

Crescimento percentual 

no período

IDH-M 

Longevidade 

(1991)

IDH-M 

Longevidade 

(2000)

IDH-M 

Longevidade 

(2010)

Crescimento percentual 

no período

0,279 0,456 0,637 128% 0,647 0,692 0,739 14% 0,662 0,727 0,816 23%

0,257 0,47 0,638 148% 0,618 0,68 0,73 18% 0,689 0,759 0,838 22%

Territórios da Cidadania Municípios

Aricanduva 0,036 0,213 0,454 1161% 0,386 0,474 0,553 43% 0,666 0,697 0,787 18%

Capelinha 0,14 0,285 0,527 276% 0,513 0,574 0,641 25% 0,625 0,72 0,824 32%

Carbonita 0,097 0,298 0,529 445% 0,451 0,529 0,617 37% 0,666 0,709 0,796 20%

Coluna 0,108 0,263 0,43 298% 0,463 0,535 0,59 27% 0,599 0,696 0,782 31%

Couto de Magalhães de Minas 0,194 0,381 0,592 205% 0,546 0,558 0,6 10% 0,622 0,728 0,807 30%

Datas 0,136 0,371 0,524 285% 0,495 0,493 0,59 19% 0,668 0,687 0,756 13%

Diamantina 0,238 0,46 0,632 166% 0,568 0,635 0,693 22% 0,686 0,747 0,839 22%

Felício dos Santos 0,083 0,301 0,494 495% 0,364 0,467 0,568 56% 0,668 0,695 0,794 19%

Gouveia 0,188 0,312 0,609 224% 0,517 0,572 0,622 20% 0,686 0,764 0,833 21%

Itamarandiba 0,092 0,292 0,547 495% 0,482 0,529 0,618 28% 0,614 0,696 0,798 30%

Leme do Prado 0,133 0,353 0,64 381% 0,487 0,547 0,602 24% 0,666 0,693 0,779 17%

Minas Novas 0,081 0,219 0,528 552% 0,417 0,485 0,6 44% 0,666 0,702 0,802 20%

Presidente Kubitschek 0,16 0,352 0,468 193% 0,472 0,503 0,573 21% 0,666 0,687 0,787 18%

Rio Vermelho 0,061 0,23 0,389 538% 0,453 0,527 0,566 25% 0,621 0,697 0,787 27%

São Gonçalo do Rio Preto 0,173 0,397 0,542 213% 0,448 0,538 0,593 32% 0,637 0,724 0,815 28%

Senador Modestino Gonçalves 0,093 0,329 0,539 480% 0,425 0,503 0,566 33% 0,615 0,682 0,782 27%

Serra Azul de Minas 0,082 0,247 0,398 385% 0,416 0,473 0,537 29% 0,653 0,718 0,809 24%

Serro 0,145 0,3 0,52 259% 0,499 0,543 0,65 30% 0,657 0,737 0,834 27%

Turmalina 0,091 0,323 0,602 552% 0,488 0,554 0,646 32% 0,66 0,766 0,816 24%

Veredinha 0,07 0,3 0,555 693% 0,371 0,501 0,579 56% 0,666 0,741 0,785 18%

0,12 0,311 0,525 338% 0,463 0,527 0,6 30% 0,65 0,714 0,801 23%

Angelândia 0,088 0,188 0,473 438% 0,437 0,574 0,594 36% 0,628 0,654 0,756 20%

Araçuaí 0,121 0,339 0,56 363% 0,491 0,56 0,633 29% 0,652 0,723 0,821 26%

Berilo 0,11 0,32 0,524 376% 0,51 0,503 0,58 14% 0,698 0,762 0,816 17%

Cachoeira de Pajeú 0,08 0,224 0,444 455% 0,457 0,477 0,563 23% 0,625 0,678 0,771 23%

Chapada do Norte 0,057 0,215 0,469 723% 0,461 0,498 0,571 24% 0,698 0,729 0,798 14%

Comercinho 0,073 0,236 0,462 533% 0,395 0,428 0,566 43% 0,606 0,698 0,797 32%

Coronel Murta 0,138 0,382 0,543 293% 0,435 0,503 0,578 33% 0,619 0,711 0,784 27%

Francisco Badaró 0,069 0,293 0,527 664% 0,384 0,497 0,575 50% 0,666 0,729 0,793 19%

Itaobim 0,159 0,389 0,516 225% 0,464 0,55 0,613 32% 0,679 0,744 0,787 16%

Itinga 0,083 0,277 0,484 483% 0,411 0,442 0,559 36% 0,616 0,698 0,797 29%

Jenipapo de Minas 0,084 0,253 0,52 519% 0,411 0,504 0,588 43% 0,585 0,693 0,793 36%

José Gonçalves de Minas 0,048 0,272 0,553 1052% 0,438 0,527 0,597 36% 0,605 0,693 0,764 26%

Medina 0,117 0,299 0,475 306% 0,473 0,505 0,624 32% 0,625 0,72 0,821 31%

Novo Cruzeiro 0,052 0,202 0,415 698% 0,403 0,551 0,562 39% 0,616 0,698 0,797 29%

Padre Paraíso 0,064 0,239 0,478 647% 0,457 0,507 0,556 22% 0,645 0,711 0,797 24%

Pedra Azul 0,156 0,362 0,518 232% 0,493 0,532 0,596 21% 0,625 0,713 0,797 28%

Ponto dos Volantes 0,069 0,222 0,478 593% 0,376 0,432 0,564 50% 0,616 0,678 0,781 27%

Virgem da Lapa 0,145 0,358 0,488 237% 0,454 0,531 0,585 29% 0,638 0,711 0,797 25%

0,095 0,282 0,496 422% 0,442 0,507 0,583 32% 0,634 0,708 0,793 25%

Almenara 0,158 0,349 0,518 228% 0,56 0,598 0,636 14% 0,629 0,711 0,803 28%

Bandeira 0,06 0,233 0,454 657% 0,409 0,487 0,583 43% 0,627 0,705 0,811 29%

Divisópolis 0,056 0,244 0,489 773% 0,43 0,507 0,577 34% 0,625 0,711 0,802 28%

Felisburgo 0,134 0,269 0,462 245% 0,467 0,516 0,577 24% 0,65 0,705 0,744 14%

Jacinto 0,121 0,294 0,496 310% 0,447 0,503 0,595 33% 0,625 0,705 0,807 29%

Jequitinhonha 0,131 0,331 0,461 252% 0,481 0,552 0,619 29% 0,682 0,738 0,817 20%

Joaíma 0,082 0,228 0,448 446% 0,512 0,545 0,572 12% 0,603 0,697 0,789 31%

Jordânia 0,158 0,295 0,506 220% 0,51 0,523 0,613 20% 0,637 0,711 0,797 25%

Mata Verde 0,056 0,244 0,45 704% 0,428 0,536 0,581 36% 0,553 0,653 0,749 35%

Monte Formoso 0,025 0,164 0,396 1484% 0,355 0,442 0,523 47% 0,589 0,673 0,765 30%

Palmópolis 0,107 0,241 0,437 308% 0,399 0,454 0,559 40% 0,606 0,674 0,738 22%

Rio do Prado 0,091 0,256 0,479 426% 0,41 0,523 0,573 40% 0,606 0,711 0,807 33%

Rubim 0,122 0,283 0,469 284% 0,487 0,51 0,589 21% 0,606 0,711 0,817 35%

Salto da Divisa 0,136 0,263 0,453 233% 0,567 0,576 0,586 3% 0,659 0,75 0,846 28%

Santa Maria do Salto 0,108 0,241 0,507 369% 0,419 0,514 0,593 42% 0,606 0,662 0,765 26%

Santo Antônio do Jacinto 0,049 0,243 0,427 771% 0,409 0,47 0,575 41% 0,587 0,68 0,772 32%

0,1 0,261 0,465 365% 0,455 0,516 0,584 28% 0,618 0,7 0,79 28%Média Baixo Jequitinhonha

Média Médio Jequitinhonha

Médio Jequitinhonha - MG

Brasil

Minas Gerais

Alto Jequitinhonha - MG

Baixo Jequitinhonha - MG

Média Alto Jequitinhonha
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TABELA 10 

Evolução da Esperança de vida ao nascer dos municípios pertencentes aos Territórios da Cidadania do Alto, 

Médio e Baixo Jequitinhonha, Minas Gerais, Brasil 1991-2010 

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Realização: PNUD/IPEA/FJP, 2013. Tabulação e 

organização do autor. 
 

Depreende-se, portanto, que após meio século de implementação de diversas ações 

mitigatórias por parte de agentes públicos e de organizações sociais, o atual contexto sócio-

espacial dos Vales do Jequitinhonha se diferencia profundamente dos estigmas negativos 

assentados na tríade desigualdade, fome e miséria que lhes foram atribuídos pelo discurso 

hegemônico nos anos 1960 – e que ainda hoje domina o imaginário social dos mineiros, mas, 

Esperança de vida ao 

nascer (1991) (Em anos)

Esperança de vida ao 

nascer (2000) (Em anos)

Esperança de vida ao 

nascer (2010) (Em anos)

Crescimento percentual 

no período

64,73 68,61 73,94 14%

66,36 70,55 75,3 13%

Territórios da Cidadania Municípios

Aricanduva 64,95 66,82 72,22 11%

Capelinha 62,48 68,19 74,41 19%

Carbonita 64,95 67,55 72,74 12%

Coluna 60,91 66,76 71,91 18%

Couto de Magalhães de Minas 62,29 68,7 73,4 18%

Datas 65,09 66,23 70,36 8%

Diamantina 66,17 69,83 75,33 14%

Felício dos Santos 65,09 66,7 72,61 12%

Gouveia 66,17 70,84 74,98 13%

Itamarandiba 61,81 66,77 72,86 18%

Leme do Prado 64,95 66,6 71,73 10%

Minas Novas 64,95 67,11 73,14 13%

Presidente Kubitschek 64,98 66,23 72,22 11%

Rio Vermelho 62,28 66,82 72,23 16%

São Gonçalo do Rio Preto 63,23 68,42 73,91 17%

Senador Modestino Gonçalves 61,9 65,91 71,94 16%

Serra Azul de Minas 64,17 68,09 73,55 15%

Serro 64,42 69,2 75,01 16%

Turmalina 64,59 70,94 73,98 15%

Veredinha 64,98 69,43 72,11 11%

64,01 67,86 73,03 14%

Angelândia 62,66 64,26 70,36 12%

Araçuaí 64,14 68,4 74,27 16%

Berilo 66,86 70,72 73,97 11%

Cachoeira de Pajeú 62,48 65,7 71,25 14%

Chapada do Norte 66,86 68,72 72,86 9%

Comercinho 61,36 66,88 72,83 19%

Coronel Murta 62,13 67,64 72,05 16%

Francisco Badaró 64,95 68,72 72,57 12%

Itaobim 65,71 69,61 72,19 10%

Itinga 61,95 66,88 72,83 18%

Jenipapo de Minas 60,1 66,6 72,59 21%

José Gonçalves de Minas 61,32 66,6 70,81 15%

Medina 62,48 68,19 74,27 19%

Novo Cruzeiro 61,95 66,88 72,83 18%

Padre Paraíso 63,67 67,64 72,83 14%

Pedra Azul 62,48 67,75 72,79 17%

Ponto dos Volantes 61,95 65,7 71,88 16%

Virgem da Lapa 63,28 67,64 72,83 15%

63,13 64,47 72,56 15%

Almenara 62,72 67,64 73,18 17%

Bandeira 62,61 67,29 73,64 18%

Divisópolis 62,48 67,64 73,1 17%

Felisburgo 63,98 67,29 69,66 9%

Jacinto 62,48 67,29 73,4 17%

Jequitinhonha 65,92 69,26 73,99 12%

Joaíma 61,16 66,84 72,36 18%

Jordânia 63,23 67,64 72,82 15%

Mata Verde 58,17 64,15 69,92 20%

Monte Formoso 60,31 65,35 70,92 18%

Palmópolis 61,36 65,44 69,29 13%

Rio do Prado 61,36 67,64 73,4 20%
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apesar dos avanços alcançados, continua a apresentar desafios estruturais a serem superados 

para a plena promoção da justiça e emancipação social dos grupos étnicos tradicionais e 

agricultores familiares que se reproduzem em seu meio rural. Em síntese, conforme 

argumenta Ribeiro (2010b, p. 206): 

Sem dúvida, o Jequitinhonha que emerge, no século XXI, não é mais o mesmo do 

período da Ditadura Militar, assim como não é a realidade do mundo em que está 

inserido, o que não significa que tenha superado todas as suas mazelas econômicas, 

sociais, políticas, culturais e ambientais. Ao contrário, cada vez mais, torna-se 

necessária a organização da sociedade civil para lutar por um projeto de 

desenvolvimento regional a partir, não das definições de gabinete, mas da lógica das 

grotas e periferias urbanas do Vale. 

 

No item a seguir, esta análise é complementada com a apresentação e reflexão sobre 

os dados referentes ao perfil dos sujeitos sociais entrevistados nesta região e a respeito das 

características gerais de seus estabelecimentos rurais, suas atividades agropecuárias e acesso 

aos serviços de ATER. 

 

 

2.3 Perfil dos sujeitos sociais da pesquisa e características dos estabelecimentos 

rurais quanto às atividades agropecuárias e ao acesso aos serviços de ATER 
 

 

Neste item são apresentados e analisados os principais elementos que conformam o 

perfil socioeconômico, educacional e sócio-político dos agricultores familiares, assentados de 

reforma agrária, quilombolas e indígenas entrevistados no Vale do Jequitinhonha-MG, assim 

como as características gerais da organização e reprodução das atividades agropecuárias em 

seus estabelecimentos rurais e do acesso aos serviços de ATER. Em razão dos diversos 

elementos que diferenciam o contexto sócio-espacial e socioeconômico em que se 

reproduzem as famílias dos grupos étnicos Pankararu e Pataxó da Aldeia Cinta Vermelha 

Jundiba em Araçuaí-MG daqueles que conformam a realidade dos agricultores familiares, 

quilombolas e assentados de reforma agrária, os dados e informações destes grupos foram 

examinados em um item à parte. 

O universo da pesquisa é constituído por 51 indivíduos (ver TAB. 2), dos quais 45 

responderam às questões estabelecidas no formulário padrão (APÊNDICE E) e seis, por 

razões de indisponibilidade de tempo, discorreram apenas sobre questões referentes aos 

projetos de desenvolvimento rural implementados em suas comunidades rurais.  
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2.3.1 Gênero, faixa etária, estado civil, escolaridade e composição familiar 
 

 

Os produtores rurais entrevistados são indivíduos do sexo masculino (24) e feminino 

(21) com idade entre 26 e 83 anos, situados majoritariamente (33) na faixa etária de 30 a 59 

anos e em menor número entre 18 e 29 anos (3) e 60 anos e mais (9). Os indivíduos “casados” 

constituem a maior parte destes produtores (35), enquanto que os demais declararam como 

estado civil: solteiro(a) (4), viúvo(a) (3), separado(a) (2) e amasiado (1). Quanto ao nível de 

escolaridade, a maior parte possui o ensino fundamental incompleto (19), composta 

predominantemente por indivíduos mais velhos que frequentaram a escola durante poucos 

anos por razões diversas (trabalho, pobreza, falta de oportunidades etc.) e que, em virtude 

disso, hoje conseguem ler e escrever com dificuldades – em situação muitas vezes semelhante 

à daqueles que se declararam “analfabetos” (4). Os mais jovens, por sua parte, tiveram 

condições mais favoráveis de acesso à educação e conseguiram avançar um pouco mais nos 

estudos, seja pela conclusão dos ensinos fundamental (8) e médio (11) ou pela obtenção de 

um diploma de ensino superior (2) ou técnico (1) (GRAF. 1). 

 

GRÁFICO 1: Faixa etária, gênero, estado civil e escolaridade dos produtores rurais entrevistados no Vale do 

Jequitinhonha-MG. Legenda: EFI: Ensino Fundamental incompleto, EFC: Ensino Fundamental completo, EMI: 

Ensino Médio incompleto, EMC: Ensino Médio completo, ESI: Ensino Superior incompleto, ESC: Ensino 

Superior completo, ETC: Ensino Técnico completo. Fonte: Trabalho de campo, 2015. Autor: DINIZ, R. F. 

 

À exceção de quatro produtores, todos os entrevistados declararam possuir filhos(as), 

sendo que 22 tinham entre 1 e 3, 17 entre 4 e 6, um possui 10 e um outro possui 11 filhos, 

totalizando 145 indivíduos (média aritmética simples de 3,45 filhos/família)  – 75 do gênero 

masculino e 70 do feminino. Deste total, a maior parte (85) é composta por indivíduos com 21 

anos e mais, enquanto 32 têm entre 0 e 14 anos e 28 têm entre 15 e 20 anos. Atualmente, a 

maioria destes filhos (83) reside fora do estabelecimento familiar, seja na mesma comunidade 
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dos pais, em outra do mesmo município ou em outros municípios de Minas Gerais e do país. 

No que concerne à situação educacional, 58 continuam a frequentar a escola, 64 concluíram o 

ensino médio e 23 abandonaram os estudos antes mesmo de concluir o ensino fundamental ou 

médio. 

 

 

2.3.2 Dimensão dos estabelecimentos rurais e condições de infraestrutura das 

moradias e de acesso aos serviços básicos no meio rural 
 

 

Os estabelecimentos rurais onde os produtores entrevistados desenvolvem suas 

atividades agropecuárias possuem de menos de 1 até 140 hectares, sendo que a maior parte 

(34) é constituída por terrenos de pequeno porte, com área inferior a 20 hectares. A superfície 

explorada com atividades agropecuárias é equivalente ou próxima à área total da maioria dos 

estabelecimentos, sobrando pouco ou nenhum espaço para a reserva legal, sendo exploradas 

mesmo as áreas legalmente estabelecidas como de proteção ambiental (APP) (GRAF. 2). 

 
GRÁFICO 2: Área total e superfície explorada dos estabelecimentos rurais dos produtores entrevistados no 

Vale do Jequitinhonha-MG. Fonte: Trabalho de campo, 2015. Autor: DINIZ, R. F. 

 

Além dos estabelecimentos onde residem, 10 entrevistados declararam possuir outras 

áreas onde praticam a atividade agropecuária, as quais têm extensões que variam entre 1 e 17 

hectares. 

As principais formas de acesso à terra são a herança (26) e a compra (16), sendo que 

apenas um produtor a obteve por meio de ocupação (morador de um assentamento rural) e 

dois outros por meio de “doação” do irmão/cunhado. No que concerne à situação jurídica 

destes estabelecimentos, 25 possuem apenas o título de “posse”, 18 de “propriedade”, um está 

regido por contrato de comodato e outro é considerado como “agregado” a um 

estabelecimento maior. Este tipo de situação jurídica reflete bem a realidade da maior parte 

dos estabelecimentos rurais do Vale do Jequitinhonha mineiro: muitas terras ocupadas com 
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títulos de posse e que, em virtude da insegurança jurídica desses documentos, foram e ainda 

são apropriadas por grileiros e grandes fazendeiros. 

A este respeito, são ilustrativos os exemplos dos estabelecimentos rurais dos 

moradores das Comunidades Quilombolas Paraguai, município de Felisburgo-MG, e Marobá 

dos Teixeiras, município de Almenara-MG, os quais estão cercados por fazendeiros, grileiros 

e, no caso específico desta última também por famílias sem-terra, que ocuparam grande parte 

das terras herdadas de seus antepassados e hoje encontram-se em disputa judicial com as 

famílias quilombolas.  

Ademais, é oportuno mencionar que no município de Araçuaí-MG, em determinadas 

comunidades quilombolas os produtores rurais não possuem sequer o documento de “posse” 

das terras que ocupam, o que tem lhes impedido, conforme informado por um extensionista da 

EMATER-MG, a obtenção da DAP e, consequentemente, o acesso às políticas públicas 

voltadas aos agricultores familiares.  

À exceção das famílias quilombolas de Marobá dos Teixeiras, todas as demais 

famílias pesquisadas têm acesso à energia elétrica e ao abastecimento de água por meio da 

captação em nascentes (22), poços artesianos (17), rio/córrego (11), caixa de captação pluvial 

(10) e, em períodos de estiagens prolongadas, por caminhão pipa (3). Em Marobá dos 

Teixeiras, algumas famílias precisam caminhar entre 3 e 5 km para ter acesso à água, tendo 

em vista que não existe nenhum tipo de infraestrutura para captação e distribuição deste 

recurso às residências. Convém ainda observar que na maioria das comunidades não existe 

nenhum tipo de tratamento destinado a tornar a água potável, o que provoca a contaminação 

por micróbios provenientes do esgoto doméstico e do esterco de criações de animais, o que 

constitui sérios problemas para as famílias rurais. 

No que concerne ao destino dos dejetos recicláveis e não-recicláveis, a situação é 

precária em grande parte dos estabelecimentos pesquisados: apenas 10 produtores têm acesso 

ao serviço de coleta feito pelo poder público municipal, enquanto que 37 afirmaram queimar e 

seis enterrar todo tipo de dejeto produzido em seus estabelecimentos. No entanto, importa 

sublinhar que, embora haja em alguns municípios o serviço de coleta pública de resíduos na 

zona rural, o destino dado a eles é, muitas vezes, inadequado, como os lixões a céu aberto, 

como é o caso da comunidade de Tombadouro, onde o lixão está localizado próximo à entrada 

do núcleo de povoamento local.  

Quanto ao destino do esgoto doméstico, em 37 residências pesquisadas os moradores 

utilizam as fossas negras, modelo mais rústico de coleta de dejetos que não possui nenhum 
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tipo de revestimento, o que favorece a sua infiltração no solo e a contaminação do lençol 

freático. Em outras oito residências a situação é ainda mais crítica: sete destinam o esgoto 

doméstico aos rios/córregos próximos à comunidade, enquanto que em apenas uma os 

moradores não têm banheiro em casa, utilizando as áreas de mata para realizarem suas 

necessidades fisiológicas. 

Em relação à distância entre a residência e a escola onde os filhos estudam, a maioria 

das famílias pesquisadas reside próxima às escolas de ensino fundamental (localizadas dentro 

ou próximas às comunidades – entre 1 e 7 km), enquanto que o ensino médio é oferecido 

geralmente nas sedes dos municípios ou nos distritos urbanos, localizados entre 10 e 30 km de 

distância das comunidades rurais. 

A maior parte dos produtores pesquisados também reside próxima às unidades básicas 

de saúde (postos de saúde), sendo que 41 estão a uma distância menor que 10 km, enquanto 

que outros quatro estão entre 10 km e 30 km de distância. O atendimento médico nestas 

unidades ocorre apenas uma ou duas vezes por mês, sendo que nos demais dias e em 

determinadas localidades há um técnico de enfermagem para realizar atendimentos menos 

complexos/de menor gravidade. Em casos que necessitam de cuidados médicos de média 

complexidade, os doentes são encaminhados para municípios como Diamantina-MG, Salinas-

MG e Almenara-MG, e nos casos mais complexos, os doentes são encaminhados para Belo 

Horizonte-MG, onde se encontra as melhores e mais adequadas infraestruturas de tratamento. 

Em relação ao transporte público, a maioria das famílias pesquisadas (43) é atendida 

pelo serviço de transporte municipal, especialmente o “transporte escolar”, o qual, embora 

deva ser de uso exclusivo dos estudantes, também atende outros indivíduos de forma 

clandestina. Para 31 famílias, o transporte público é ofertado cinco vezes por semana 

(somente dias letivos), enquanto que para outras cinco realiza-se seis vezes e para nove todos 

os dias da semana. 

Além deste tipo de transporte, 21 produtores possuem ao menos um carro e 12 ao 

menos uma moto, enquanto outros 12 usam o serviço de taxi quando não têm acesso a estes 

meios de transporte. 

 

 

2.3.3 Origem da renda familiar  
 

 

A reprodução familiar no meio rural do Vale do Jequitinhonha-MG é garantida pela 

estratégia de diversificação das fontes de renda nos estabelecimentos rurais e fora deles, assim 
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como pelo recebimento de recursos de programas sociais, tais como o Bolsa Família, bem 

como pelo recebimento de aposentadorias rurais, no caso dos mais idosos.  

Entre os produtores pesquisados, a origem da renda familiar provém de 2 a 8 

atividades produtivas e/ou programas sociais, sendo que grande parte deles (29) obtém 

recursos a partir no mínimo quatro fontes (GRAF. 3). 

 
GRÁFICO 3: Quantidade de fontes de renda dos produtores rurais entrevistados no Vale do Jequitinhonha-MG. 

Fonte: Trabalho de campo, 2015. Autor: DINIZ, R. F.  

 

Os rendimentos da maioria dos produtores pesquisados (38) provêm da atividade 

agrícola, complementados com a avicultura (25) e a agroindústria familiar (23). Programas 

sociais como o Bolsa Família compõem a renda de 22 famílias e aposentadoria rural de outras 

16 famílias (apenas 3 têm como fontes de renda o bolsa família e a aposentadoria rural), 

enquanto que a prestação de serviços nas comunidades ou em outros locais do município é 

fonte de renda para 20 deles. Outras atividades produtivas com fins de geração de recursos 

financeiros são realizadas por um número menor de produtores, tais como a pecuária de corte 

(12), a suinocultura (12), a pecuária leiteira (6), a piscicultura (3) e o extrativismo vegetal (3) 

(GRAF. 4). 

 
GRÁFICO 4: Fontes de renda dos produtores rurais entrevistados no Vale do Jequitinhonha-MG. Fonte: 

Trabalho de campo, 2015. Autor: DINIZ, R. F. 
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Em relação ao Bolsa Família, os valores repassados pelo programa aos entrevistados 

variam entre R$ 32,00 e R$ 312,00, sendo que cinco recebem até R$ 80,00 por mês, 12 entre 

R$ 112,00 e 186,00, quatro entre R$ 209,00 e R$ 240,00 e apenas um recebe R$ 312,00. 

No que concerne à divisão da renda entre marido e mulher, segundo todos os 

produtores pesquisados ela se dá de forma igualitária entre ambos, porém, é dividida somente 

após o pagamento de todos os gastos com a atividade produtiva, com a moradia e com os 

filhos.  

 

 

2.3.4 Organização do trabalho nos estabelecimentos rurais e fora deles  
 

 

A execução das atividades agropecuárias nos estabelecimentos rurais pesquisados é 

feita majoritariamente (43) pelo uso da mão-de-obra familiar, complementada em 

determinados períodos pela relação tradicional não-monetária das “trocas de dias31” (34) e 

pelos serviços prestados por “diaristas” (28). O uso da mão-de-obra assalariada é feito por 

apenas três produtores e os trabalhos vicinais coletivos, chamados popularmente de 

“mutirões”, são empregados por somente dois entrevistados. Os serviços são realizados por 1 

a 6 indivíduos, o que depende da quantidade de filhos com idade apta ao trabalho rural e/ou 

de irmãos que administram empreendimentos produtivos em sociedade, sendo que cinco 

produtores utilizam 6 pessoas nos serviços rurais, 19 usam de 3 a 5, 14 usam duas, seis apenas 

uma e somente um trabalha sozinho.  

A utilização da mão-de-obra dos filhos é feita por 21 produtores, os quais possuem de 

1 a 6 filhos aptos ao trabalho rural. Os serviços executados pelos filhos ocorrem em 

momentos após o horário de estudos e variam conforme a sua idade: as crianças ajudam no 

trato de pequenos animais e na manutenção dos cultivos de hortaliças e frutas dos quintais, 

enquanto que os adolescentes e adultos realizam trabalhos como capinas, plantio e colheita 

das lavouras, alimentação e cuidado com a saúde de bovinos, reformas de cercas etc. Já as 

filhas realizam serviços domésticos e nos quintais, enquanto que a maioria das esposas, além 

da responsabilidade pelos serviços domésticos, também trabalha nas lavouras, em serviços 

como capina, plantio, colheita e trato de bovinos e suínos. 

O uso da mão-de-obra externa à família (diaristas, troca de dias e assalariados) é feito 

com frequência em atividades que demandam mais esforços por parte dos produtores, tais 

                                                 
31 Relação informal de trabalho tradicionalmente praticada no meio rural do Vale do Jequitinhonha-MG, a partir 

da qual um produtor realiza serviços por um ou mais dias no estabelecimento de seus vizinhos, recebendo como 

forma de pagamento a prestação de serviços pelo tempo equivalente ao que fora por ele despendido. 
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como o preparo da terra para o início do plantio (40), o plantio (29) e a colheita (23), 

enquanto que atividades como beneficiamento da produção (11) demandam menos pessoas 

para executá-las. O pagamento dos trabalhadores é feito por meio da troca de dias (34) e/ou 

por recursos monetários (29), sendo que o valor da mão-de-obra por dia de trabalho no Vale 

do Jequitinhonha-MG variou em 2015 de R$ 20,00 a R$ 45,00 (R$ 2,00 a R$ 4,50 por hora de 

trabalho) e em municípios como Ponto dos Volantes-MG, Senador Modestino Gonçalves-MG 

e Virgem da Lapa (e certamente em outros da região) o dia de trabalho da mulher tem uma 

remuneração bem inferior ao do homem, cerca de 30% a 50% menor. Ou seja, os 

trabalhadores rurais desta região estão submetidos a relações em que a mão-de-obra é 

extremamente mal remunerada pelos que a contratam (sejam os grandes fazendeiros ou até 

mesmo seus pares), cenário que é ainda mais grave para as mulheres, as quais além de receber 

bem menos do que os homens para realizarem os mesmos serviços, são responsáveis por 

grande parte dos serviços domésticos em suas residências, como já demonstramos alhures 

(TUBALDINI e DINIZ, 2011; TUBALDINI et al., 2012). 

No que concerne ao trabalho dos filhos fora dos estabelecimentos produtivos, apenas 

oito produtores possuem filhos trabalhando em outros locais, como em fazendas próximas à 

comunidade, em outras comunidades e na área urbana dos municípios. No caso dos demais 

entrevistados, os filhos ainda eram crianças ou cursavam o ensino médio, o que os impedia de 

trabalhar fora do estabelecimento familiar. 

No que diz respeito à intenção (ou não) dos filhos em permanecerem nos 

estabelecimentos rurais após a conclusão dos estudos, 20 produtores pesquisados afirmaram 

que os seus filhos “não” pretendiam continuar a morar e trabalhar no campo, tendo em vista 

que fatores como os baixos rendimentos obtidos com a produção agropecuária, as perdas de 

lavouras e de animais ocasionadas pelas estiagens prolongadas, a carência de mercados para 

os produtos agropecuários e a possibilidade de se obter salários com maior remuneração e 

uma melhor qualidade de vida nos centros urbanos, tornam o campo e a atividade 

agropecuária cada vez menos atraentes aos jovens no Vale do Jequitinhonha-MG. Com efeito, 

à medida que o Estado não desenvolve estratégias eficientes de solução destas e de outras 

questões, as comunidades rurais da região perdem boa parte de seus moradores jovens e 

adultos, permanecendo nelas apenas os mais idosos e os poucos que ainda insistem em 

continuar com a atividade agropecuária como meio de reprodução de suas famílias. Outros 19 

produtores pesquisados afirmaram que alguns de seus filhos possivelmente irão continuar 

residindo e trabalhando no campo, sobretudo por questões identitárias com as comunidades 
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rurais, laços afetivos com os familiares e também por questões problemáticas que existem nas 

cidades, como criminalidade, drogas, desemprego etc.  

Além das atividades desenvolvidas em seus estabelecimentos, 10 produtores 

pesquisados também cultivavam e/ou criavam animais em outras áreas, às quais tiveram 

acesso pelo recebimento de heranças (5) ou por meio de relações de “parceria” (4), “uso 

coletivo” (2) e cessão do uso gratuito (1). 

Complementarmente ao trabalho realizado para a manutenção de suas lavouras e 

rebanhos, 25 produtores pesquisados prestam serviços fora de seus estabelecimentos, 

sobretudo como “diaristas” (19), pedreiros (2), no comércio (1), na administração pública (1) 

e no transporte escolar (1). 

No que concerne à migração sazonal em busca de trabalho fora do município/estado 

de origem, fenômeno histórico e recorrente em vários municípios do Vale do Jequitinhonha-

MG (RIBEIRO e GALIZONI, 2000; TUBALDINI et al., 2011), 15 produtores pesquisados já 

migraram para trabalhar em lavouras de café e cana-de-açúcar em outras regiões, tais como 

sul de Minas, Bahia e interior de São Paulo, e na construção civil, como em Belo Horizonte, 

São Paulo e Rio de Janeiro, onde permaneceram por um período de 6 a 9 meses durante vários 

anos consecutivos. Atualmente, no entanto, apenas um produtor continua a migrar em busca 

de trabalho em lavouras de café do sul de Minas. Quanto aos filhos, somente dois 

entrevistados tinham filhos migrando sazonalmente, os quais estavam trabalhando no corte de 

cana-de-açúcar no interior do estado de São Paulo e na colheita do café no sul de Minas 

Gerais. O baixo número de migrantes entre os entrevistados e em suas famílias ocorre devido 

às principais razões: queda na oferta de trabalhos temporários no corte de cana-de-açúcar no 

interior de São Paulo, onde a mão-de-obra dos trabalhadores tem sido substituída pelo uso de 

colhedoras; riscos à saúde pela realização de serviços de alta penosidade; oferta de empregos 

em centros urbanos próximos aos municípios da região; melhoria dos rendimentos com a 

ajuda de programas sociais etc. É oportuno observar, no entanto, que em municípios mais 

carentes e onde as estiagens são mais prolongadas, sobretudo naqueles do Médio 

Jequitinhonha, como Berilo, Chapada do Norte, Itinga, Virgem da Lapa etc., muitos homens e 

mulheres continuam a migrar anualmente em busca de trabalhos temporários, permanecendo a 

maior parte do ano longe de suas famílias, o que justifica a alcunha de “viúvas de marido 

vivo” dada a muitas mulheres desta região, responsáveis pela criação dos filhos e manutenção 

das atividades produtivas nos estabelecimentos rurais enquanto seus maridos estão fora 

(TUBALDINI et al., 2011; TUBALDINI e DINIZ, 2011;  TUBALDINI et al., 2012). 
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2.3.5 Atividades agropecuárias desenvolvidas nos estabelecimentos rurais e 

comercialização da produção agroalimentar 
 

 

As atividades agropecuárias desenvolvidas nos estabelecimentos rurais pesquisados 

são caracterizadas pela reprodução do sistema de “policultura” – hortaliças, cereais, frutíferas, 

tuberosas (mandioca) etc. – associado à criação de animais de pequeno e médio porte, como 

aves, peixes e suínos, e/ou de grande porte, como gado de corte e leiteiro. Em termos de 

produção vegetal, as principais culturas cultivadas são: feijão (variedades carioquinha, 

andu/guandu e outros), mandioca, hortaliças, café, laranja, manga, abacaxi, limão, urucum, 

maxixe etc. No que diz respeito à criação de animais, aves de postura e engorda (galinhas e 

frangos) estão presente em quase todos os estabelecimentos pesquisados, enquanto que 

porcos, peixes e bovinos são criados por menos de 1/3 dos produtores entrevistados. Desta 

produção vegetal e animal, os produtores comercializam parte do que não é consumido por 

suas famílias, especialmente os seguintes alimentos: hortaliças, feijão, frutas, café, mel, 

farinha de mandioca, urucum, rapadura, ovos, leite, suínos etc.  

A gestão econômica da maioria dos estabelecimentos rurais pesquisados é 

caracterizada pela combinação do modo de produção de autoconsumo com o mercantil, pelo 

qual é destinada uma pequena parte dos produtos agroalimentares à comercialização: 26 

produtores pesquisados vendem entre 2% e 20% dos alimentos que cultivam em suas terras, 

quatro comercializam entre 20% e 30%, quatro 50% e somente nove destinam entre 70% e 

100% da produção. 

A maior parte da produção é comercializada in natura, como hortaliças, frutas e feijão, 

enquanto que outra parte passa por atividades simples de processamento primário e 

acondicionamento em embalagens, como café, mel e temperos, ou de beneficiamento para 

agregação de valor aos produtos, como farinhas de mandioca, queijos e doces. Em 2015, as 

atividades voltadas ao beneficiamento da produção nos estabelecimentos rurais pesquisados 

incluíam: produção de farinha de mandioca (16), derivados de leite (6), rapadura (5), mel (4), 

quitandas32 (3), farinha de milho (2), goma de mandioca (2) e fubá de milho (1). 

A comercialização destes produtos é realizada majoritariamente nas feiras livres 

municipais (FIG. 17), as quais ocorrem uma ou duas vezes por semana na sede urbana de cada 

município e constituem espaços fundamentais para a reprodução econômica dos produtores da 

                                                 
32 De origem etimológica da língua Kimbundu/Kimboundou – kitanda – quitanda é um termo regionalista 

utilizado no estado de Minas Gerais para se referir a produtos da culinária fabricados à base de farinha de trigo 

ou de milho e da fécula da mandioca, como bolos, pães, biscoitos e roscas.   
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região, bem como para a manutenção e fortalecimento de suas relações sociais e identitárias, 

como demonstram os estudos de Ribeiro (2007), Araújo (2012) e Lopes e Tubaldini (2012). 

Além destes espaços, os entrevistados também comercializam sua produção em mercados da 

cidade (12), nos mercados institucionais do PNAE (17) e PAA (5), com vizinhos na própria 

comunidade ou de comunidades próximas (8), atravessadores (5), cooperativas (2) e laticínios 

(2). 

  

FIGURA 17: Da esquerda para a direita: feira livre da agricultura familiar na sede urbana dos municípios de 

Araçuaí-MG e Jequitinhonha-MG. Fonte: Trabalho de campo, 2016. Autor: DINIZ, R. F.  
   

 

Apesar destes diferentes canais de comercialização se constituírem em importantes 

meios de negociação e valorização dos produtos agroalimentares da agricultura familiar no 

Vale do Jequitinhonha-MG, os produtores entrevistados ainda encontram uma série de 

dificuldades que os impedem de manter ou expandir seus rendimentos com a venda da 

produção agropecuária, tais como: fraco dinamismo do mercado consumidor local (26); baixo 

preço pago pelos consumidores (21); carência de meios de transporte até os centros de 

distribuição (13); insuficiência de tecnologias de produção e/ou de beneficiamento dos 

produtos (12); não valorização dos produtos de origem local pelos consumidores, os quais 

geralmente dão preferência aos alimentos mais baratos provindos da CEASA mineira ou de 

Vitória da Conquista-BA e vendidos por atravessadores. 

Uma das estratégias adotadas atualmente para mitigação de parte destes problemas 

perpassa pela inserção dos produtores familiares no PNAE e PAA, que são programas 

institucionais por meio dos quais o governo federal adquire os produtos diretamente dos 

agricultores familiares. Dentre os entrevistados, 17 estavam inseridos no PNAE e cinco no 

PAA há pelo menos 1 ou 2 anos (8) e 3 a 5 anos (14), fornecendo alimentos como mel, 

amendoim, hortaliças, mandioca, feijão, frango, quitandas, farinha de mandioca, frutas etc. A 

frequência de entrega destes alimentos depende da organização de uma agenda comum entre 
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os produtores e as instituições beneficiárias (escolas, hospitais, creches etc.), as quais 

demandam o fornecimento de determinados produtos em intervalos de tempo semanal, 

quinzenal ou mensal, que são entregues diretamente às escolas, no caso do PNAE, ou na sede 

da prefeitura municipal, no caso do PAA. Os valores totais recebidos ao longo do período de 

um ano variam conforme a demanda das instituições beneficiárias, a quantidade e diversidade 

de produtos entregues por cada produtor e também de acordo com o número de fornecedores 

cadastrados em cada programa. Três entrevistados recebiam valores bem baixos, entre R$ 

200,00 e R$ 250,00 por ano, enquanto que os demais chegaram a receber de R$ 1.200,00 a R$ 

2.000,00 em um ano. Os pagamentos são realizados pelas escolas, prefeitura, secretaria 

municipal de educação ou pelo governo federal por meio do cartão do programa Bolsa 

Família ou do Cartão do Cidadão.  

Embora ambos sejam programas federais, três produtores atribuíram sua gestão ao 

poder público municipal e sete ao governo estadual, o que se justifica possivelmente pelo fato 

de que os pagamentos são feitos por instituições vinculadas a estes entes públicos, enquanto 

que 12 responderam corretamente porque participaram ativamente das reuniões de formação e 

de esclarecimento sobre a organização e execução destes programas.  

A avaliação que fizeram sobre a operacionalização do PAA e PNAE foi “positiva” 

(15) e “regular” (7), apresentando como principais vantagens: diversificação das fontes de 

renda, garantia de mercado para os produtos agroalimentares, promoção da autonomia do 

agricultor familiar, conscientização dos gestores das instituições públicas sobre a importância 

da compra de alimentos de origem local e de base agroecológica, promoção da segurança 

alimentar e nutricional dos beneficiários etc. No que concerne aos seus principais problemas, 

os entrevistados citaram: inexistência de uma agenda de fornecimento em várias instituições 

beneficiárias (o que os impossibilita de planejar o que, como e quando produzir); carência de 

assistência técnica no que concerne ao planejamento da produção para atendimento às 

demandas dos programas (o que muitas vezes resulta em perdas de produção ou insuficiência 

de produtos para serem entregues); atrasos na solicitação de entrega dos alimentos; atrasos no 

pagamento; demanda pouco diversificada de alimentos e abaixo da capacidade de produção; 

falta de transparência na execução do programa; longa distância entre as comunidades e as 

instituições beneficiárias (localizadas na sede urbana dos municípios) e carência de meios de 

transporte a baixo custo para realizarem a distribuição dos alimentos. 

Apesar dessas questões, 21 produtores pesquisados ainda pretendem continuar 

fornecendo alimentos aos programas, sendo que apenas um não manifestou interesse em 
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renovar seu contrato, enquanto outros 21 que não participam atualmente afirmaram que 

pretendem realizar sua adesão no futuro. 

Por fim, cabe destacar que o aprovisionamento alimentar das famílias é feito tanto pela 

produção agropecuária de seus estabelecimentos quanto pelo consumo de produtos adquiridos 

nos mercados urbanos, tais como: arroz, açúcar, macarrão, óleo de soja, sal, café, feijão etc. 

Segundo os entrevistados, fatores como condições edafoclimáticas desfavoráveis ao plantio de 

tais culturas, carência de tecnologias de produção, mão-de-obra insuficiente para o trabalho 

no campo e menor custo dos alimentos industriais em relação aos gastos necessários à sua 

produção no campo, são as principais razões que os levam a adquiri-los nos mercados ao 

invés de produzi-los em seus estabelecimentos rurais. 

 

 

2.3.6 Técnicas utilizadas e compra de insumos agropecuários  
 

 

São utilizadas técnicas bastante rudimentares nos estabelecimentos pesquisados: 

enxada e facão (45), foice e machado (44) e enxadão (37) são as ferramentas mais utilizadas 

nos trabalhos agrícolas. Complementarmente ao uso destes implementos, 32 produtores 

realizam o manejo do solo com tratores e grades de arrasto, dos quais apenas dois o fazem por 

maquinários próprios, enquanto que os demais utilizam os pertencentes às associações 

comunitárias, adquiridos por meio de programas de desenvolvimento rural como o PCPR, ou 

de terceiros que prestam serviços na zona rural. Desse modo, o preparo do solo é feito de 

forma manual em 45 estabelecimentos e complementado com uso de tração animal em três, 

do trator em 32 e de queimadas em seis. Ferramentas como o pulverizador costal e a roçadeira 

(elétrica ou a combustível) estão presente em menos de 1/3 destes estabelecimentos, enquanto 

que a semeadeira manual (4), a ordenhadeira mecânica (2) e a colheitadeira (1) são pouco 

utilizadas. Quanto aos métodos de rega das lavouras, a água das chuvas constitui a principal 

fonte de acesso aos recursos hídricos para todos os produtores pesquisados, e em períodos de 

estiagem o uso de aspersores convencionais é feito por apenas três, de micro-aspersores por 

nove e a técnica de gotejamento por somente um, os quais realizam a captação de água dos 

córregos e rios, de barragens ou de poços artesianos.  

Embora dependam destas fontes de recursos hídricos para a manutenção da atividade 

agropecuária e para o consumo humano e estejam inseridos em uma região afetada por 

períodos prolongados de estiagem, a maior parte dos produtores pesquisados (37) não adota 

nenhum tipo de manejo visando a recuperação/preservação das mesmas (cercamento de 
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nascentes, preservação de APPs etc.) em seus estabelecimentos rurais. Esta situação tende a se 

agravar pela presença de extensas áreas com plantios de eucalipto (Eucalyptus spp.) nas 

fazendas vizinhas às comunidades rurais de 17 produtores entrevistados, os quais afirmaram 

que após a introdução destas monoculturas (eufemisticamente chamadas por “florestas”) 

houve uma redução significativa na disponibilidade de recursos hídricos nos córregos e rios e 

no lençol freático das comunidades. 

No que concerne aos métodos de avaliação das propriedades físicas, químicas e 

mineralógicas dos solos, apenas oito produtores pesquisados realizam análise dos solos das 

áreas de cultivo de seus estabelecimentos, sendo que três o fazem anualmente, um a cada três 

anos e quatro fizeram apenas uma análise ao longo dos últimos 10 anos. Para a realização das 

análises e interpretação dos resultados, os produtores contam com o apoio da EMATER-MG 

(3), das casas agropecuárias (3), dos sindicatos rurais (2), da ONG Centro de Agricultura 

Alternativa Vicente Nica (CAV) (2) ou de grupos de pesquisa da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) (1).  

Não obstante apenas oito produtores pesquisados terem realizado tais análises, o 

número dos que utilizam calcário para correção da acidez dos solos e fertilizantes sintéticos 

para recuperação/manutenção de sua fertilidade é bem superior: seis utilizam calcário 

anualmente, quatro com frequência bienal/trienal e cinco em períodos “variáveis”, enquanto 

que 30 usam insumos minerais para fertilização dos solos, sendo 27 com frequência anual e 

três a cada dois anos. Os principais fertilizantes utilizados são: “25-20”, “25-0-15”, “4-14-8”, 

sulfato de amônio etc. A maior parte dos produtores utiliza quantidades mínimas destes 

fertilizantes, entre meio saco a três sacos para lavouras com extensões de 1 a 5 hectares, 

enquanto que aqueles que produzem café em áreas maiores (10 a 30 hectares) utilizam de 5 a 

270 sacos. Os gastos anuais com estes insumos variam entre R$ 38,00 e R$ 15 mil. No que 

concerne às prescrições para seu uso correto, a maioria dos produtores (21) não recebe 

nenhum tipo de orientação técnica, enquanto que 11 a recebem da EMATER-MG, sete das 

casas agropecuárias e um do CAV. Cumpre ressaltar que embora apenas 11 entrevistados 

tenham informado receber orientações da EMATER-MG, 33 afirmaram terem sido orientados 

em outras oportunidades pelos profissionais da empresa quanto à utilização destes insumos 

sintéticos nas áreas de cultivo. 

Além dos fertilizantes minerais, todos os produtores utilizam insumos orgânicos para 

fertilização dos solos: esterco de bovinos e de aves, resíduos vegetais, cinzas de fogão de 

lenha, palha de café e de feijão, biofertilizantes a base de folhas e sementes de neem/nim 
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(Azadirachta indica), calda bordalesa, compostagens etc. São conhecimentos apreendidos 

com os pais, avós e familiares, vizinhos, ONGs e com os técnicos da EMATER-MG. A este 

respeito, é fundamental observar que, de acordo com vários indivíduos entrevistados, as ações 

voltadas à promoção do uso de insumos orgânicos realizadas pelos profissionais desta 

empresa ocorrem muitas vezes apenas pela divulgação de conhecimentos de forma oral e 

impessoal ou por meio de recursos como tecnologias de data show e cartilhas informativas, e 

em determinados momentos, inclusive, com orientações de uso de insumos que sequer 

existem nas comunidades. Ações, por conseguinte, baseadas ainda numa abordagem 

essencialmente vertical e difusionista, sem mobilizar os produtores em atividades práticas e 

participativas que estimulem a apreensão e a problematização do processo de produção de tais 

insumos e da necessidade de seu uso correto, racional e complementar a outras técnicas 

alternativas e ecológicas, assim como não estimulam a dialogicidade, a criatividade e a troca 

de saberes entre estes indivíduos. Ou seja, corrobora-se, mais uma vez, a hipótese levantada 

no início deste trabalho de que o serviço de ATER realizado pelos profissionais da EMATER-

MG são fundamentados, predominantemente, na transferência de tecnologias de baixo 

custo e ecologicamente corretas aos agricultores por eles atendidos. 

Além do uso destes insumos, a melhoria das propriedades físico-químicas e biológicas 

dos solos são buscadas por todos os produtores pesquisados por meio da adoção da prática 

dos consorciamentos de culturas e por 23 deles com a rotação de culturas (em período curto – 

2 a 3 anos), tendo como principais espécies cultivadas nos consórcios e nas rotações: feijão e 

milho, feijão, milho e mandioca, mandioca e milho, abóbora e milho, amendoim e milho, café 

e feijão, café e milho, e diferentes tipos hortaliças. 

Ao questionar os 30 produtores que usam fertilizantes sintéticos sobre o interesse em 

substituí-los por adubos orgânicos, 29 manifestaram o intuito de realizar tal mudança, dos 

quais 25 creem que a produção irá “aumentar” após a substituição, dois que vai “diminuir” e 

dois que vai “permanecer estável”. As principais dificuldades encontradas para se alcançar 

este objetivo são: indisponibilidade de esterco nos estabelecimentos rurais (nem todos têm 

criação de bovinos), dificuldade e alto custo em fazer o transporte dos estercos 

doados/vendidos por outros produtores rurais, conhecimentos insuficientes sobre como 

realizar a substituição (sobretudo com uso de outras dejeções animais que não apenas o 

esterco bovino) e carência de assistência técnica sobre a produção e uso de insumos 

alternativos para fertilização do solo ou redução do uso de produtos sintéticos por meio da 



- 142 - 

 

aplicação racional e controlada dos mesmos, em quantidade e periodicidade adequada à 

demanda das culturas agrícolas. 

Em relação às sementes utilizadas nos plantios, as que são provenientes das casas 

agropecuárias – majoritariamente híbridas ou transgênicas –, e doadas pelos sindicatos rurais 

e pela EMATER-MG – predominantemente variedades – por meio de programas de governo e 

de recursos de emendas parlamentares, constituem as principais utilizadas para os cultivos do 

milho, do feijão, das abóboras e das hortaliças. As sementes crioulas, que possuem material 

genético reprodutível e mais adaptado às condições edafoclimáticas locais, são cultivadas em 

menor número para estas culturas agrícolas: oito produtores ainda cultivavam o milho crioulo, 

14 o feijão, 17 a abóbora e oito algumas hortaliças. Ao avaliarem quais eram as melhores, os 

entrevistados afirmaram que as sementes compradas no mercado ou doadas pelos sindicatos e 

EMATER-MG tinham a vantagem de serem mais produtivas que as crioulas, porém, à custa 

de um maior uso de fertilizantes minerais e pesticidas e da necessidade de serem 

compradas/doadas a cada novo plantio. Por outro lado, em termos de vulnerabilidade às 

doenças, pragas e aos períodos de estiagem, manutenção/promoção da autonomia com a 

reprodução contínua sem a necessidade de serem compradas/doadas e também no que diz 

respeito às qualidades gustativas dos produtos alimentares produzidos, as sementes crioulas 

são mais vantajosas que as comerciais. Nesse sentido, a preferência por uma ou outra irá 

depender dos objetivos de cada produtor com o destino da produção agropecuária, da 

disponibilidade de sementes crioulas em seus estabelecimentos ou nas comunidades, das 

condições financeiras para se adquirir sementes híbridas/variedades no mercado etc. É 

importante ressaltar que em determinados municípios as sementes doadas pela EMATER-MG 

chegaram até os produtores somente após o início do período de plantio ou depois das chuvas, 

e em outros casos sequer nasceram após serem plantadas, questões que se tornaram 

problemáticas para aqueles que não dispunham de sementes crioulas ou de outras em estoque 

para a manutenção de suas atividades produtivas. Por isso, o resgate e preservação das 

sementes crioulas é apontado por muitos produtores rurais como uma estratégia de se evitar 

estes problemas, ao passo que o uso de outras sementes visa aumentar a produção agrícola e 

os rendimentos obtidos com estas atividades. 

No que concerne à busca de orientações sobre o controle de doenças e pragas que 

acometem os cultivos agrícolas, 28 produtores pesquisados indicaram recorrer aos técnicos da 

EMATER-MG a fim de resolver/mitigar tais problemas. Complementarmente, 14 deles 

também solicitam apoio dos profissionais das casas agropecuárias, quatro buscam o auxílio 
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dos vizinhos e sete demandam orientações de outros agentes, como agrônomos que prestam 

serviços de consultoria ou que trabalham nas prefeituras municipais, benzedores, ONGs, 

profissionais do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) etc. Dependendo da gravidade do 

problema, das condições financeiras dos produtores e dos conhecimentos que possuem, 13 

pesquisados afirmaram não consultar ninguém, deixando de utilizar algum produto para o 

controle das doenças/pragas ou aplicando agrotóxicos/produtos naturais sem qualquer 

orientação ou prescrição técnica. 

Em relação às estratégias de prevenção/controle dos agentes patogênicos, 27 

produtores pesquisados não utilizam nenhum tipo de agrotóxico nas atividades agropecuárias, 

dos quais 19 afirmaram “nunca” tê-los utilizados e oito que já fizeram o seu uso e hoje não o 

fazem mais. Dependendo da gravidade do problema, 21 pesquisados informaram que não 

utilizam nenhum produto – natural ou sintético – para o seu controle e dois recorrem às rezas 

feitas por benzedores.  

Por outro lado, 20 entrevistados utilizam métodos naturais de defesa das culturas 

agrícolas, como caldas feitas a partir de plantas nativas e de excrementos de animais (urina de 

vaca, por exemplo), armadilhas para moscas, consorciamentos de culturas etc. Os 

conhecimentos sobre tais métodos foram adquiridos por meio dos serviços prestados pela 

EMATER-MG (16) e por ONGs (5), assim como pela transmissão entre gerações na família 

(5) e pelas relações sociais estabelecidas com os vizinhos (2).  

Apesar dos elevados índices de eficiência alcançados pelo uso de métodos naturais, 

que variam entre 50% e 70% para determinados agentes patogênicos, os produtores ainda 

enfrentam diversos problemas para manterem este tipo de produção, sendo que os principais 

apontados foram: perdas de culturas, produtividade inferior à produção convencional e tempo 

mais longo de desenvolvimento das culturas agrícolas.  

Embora os alimentos produzidos a partir desses métodos apresentem as vantagens de 

serem mais seguros e saudáveis e a maioria dos consumidores deem preferência a eles, 

nenhum produtor recebe um preço diferenciado pela sua comercialização, uma vez que não 

são reconhecidos oficialmente como “orgânicos” e que não existem políticas voltadas à sua 

valorização nos mercados dos municípios pesquisados.  

Por sua parte, 18 entrevistados afirmaram que ainda utilizam agrotóxicos como 

herbicidas, fungicidas, inseticidas, formicidas e carrapaticidas, os quais são obtidos com 

receituários emitidos pelos funcionários das casas agropecuárias ou pelos profissionais da 

EMATER-MG, ou mesmo, em determinadas ocasiões, comprados ilegalmente de vendedores 
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ambulantes e aplicados sem quaisquer prescrições e orientações de uso adequado, racional e 

seguro. Tais defensivos são geralmente utilizados em culturas como hortaliças, frutíferas, 

feijão, café e criações de animais – bovinos e aves, sendo que apenas oito produtores fazem o 

uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) durante as aplicações. É oportuno 

assinalar, a propósito, que alguns agricultores já fizeram o uso de produtos destinados 

exclusivamente a animais, como o mosquicida Bolfo® e o carrapaticida Barrage®, em 

culturas agrícolas como hortaliças e mandiocas, medidas que constituem um risco elevado 

para a saúde daqueles que consomem tais alimentos, tendo em vista o uso inadequado de 

produtos que são voltados para outros fins. 

Com relação ao destino das embalagens após a aplicação dos agrotóxicos, oito 

produtores pesquisados fizeram a sua devolução nas casas agropecuárias, enquanto que os 

demais as queimaram junto com os outros dejetos produzidos em seus estabelecimentos 

rurais, contrariando, assim, as normas de segurança regidas pela legislação sanitária no país.  

Questionados sobre o interesse em substituir os agrotóxicos utilizados nas atividades 

agropecuárias por métodos alternativos de controle dos agentes patogênicos, 12 produtores 

pesquisados manifestaram a intenção em realizar tal mudança, enquanto seis se negaram a 

fazê-la por estarem reticentes quanto à sua viabilidade e eficácia e também por considerarem 

que o uso de métodos naturais demanda muito tempo de trabalho e é menos eficiente que os 

produtos sintéticos. Sobre os efeitos dessa mudança, 10 pesquisados creem que haverá uma 

queda da produtividade agrícola após sua realização, enquanto que quatro julgam que poderá 

ocorrer um aumento e quatro que permanecerá estável. Quanto aos principais fatores que se 

constituem em impedimentos à substituição destes insumos sintéticos ou redução de seu uso a 

partir da aplicação racional e controlada, os produtores entrevistados citaram: carência de 

conhecimentos (8), maior demanda de mão-de-obra e tempo de trabalho (8), indisponibilidade 

de produtos naturais à venda no mercado (3) e insegurança quanto aos riscos de queda ou 

mesmo perda da produção (2). 

No que concerne à comercialização dos agrotóxicos nos municípios, a maioria dos 

entrevistados considera que a sua compra é “fácil” (34) ou “extremamente fácil” (8), bastando 

ao produtor apenas ter recursos financeiros para adquiri-los, conforme ressalta o seguinte 

entrevistado: “Para comprar [agrotóxicos] é muito fácil. Eles não querem nem saber para 

onde você vai levar o remédio. Eles querem saber se você está pagando” (Agricultor 

Familiar, 48 anos, Virgem da Lapa-MG, agosto de 2015). Neste sentido, a respeito da 

fiscalização do comércio destes produtos, 12 pesquisados afirmaram existir instituições 
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responsáveis por esta atividade em seus municípios, embora, muitas vezes, os fiscais façam 

“vista grossa” [fingem, propositalmente, não ver a ilegalidade da ação] quando ocorrem 

vendas em desconformidade com a legislação que rege este comércio, enquanto que 13 

informaram não haver nenhuma instituição voltada a este fim e 20 não souberam responder. 

Já no que concerne à fiscalização do uso nas lavouras, a situação é ainda mais crítica: somente 

seis produtores afirmaram existir algum tipo de inspeção por parte dos órgãos fiscalizadores, 

enquanto 23 responderam negativamente e 16 não souberam informar. Em decorrência disso, 

em municípios como Datas-MG, Serro-MG, Capelinha-MG, Turmalina-MG etc., o uso 

irregular e indiscriminado de agrotóxicos tem provocado contaminações dos indivíduos que 

os manuseiam, as quais muitas vezes não são notificadas ou tratadas com os devidos cuidados 

médicos, conforme informado por 14 produtores pesquisados que conheciam casos de 

contaminações em decorrência da aplicação destes produtos. 

No que diz respeito às medidas adotadas pelos profissionais do serviço de extensão 

rural da EMATER-MG em relação aos problemas provocados pelas doenças e pragas que 

acometem os cultivos agrícolas, a maioria dos produtores entrevistados (35) informou que as 

orientações que lhes são dadas são, preferencialmente, pelo uso de métodos naturais de 

controle dos agentes patogênicos, tais como soluções feitas com detergente em pó ou líquido, 

armadilhas para moscas das frutas, calda bordalesa, soluções produzidas com fumo e sabão, 

calda da folha da mamona, solução à base de urina de vaca etc., utilizadas sobretudo em 

culturas de hortaliças e frutíferas. No entanto, durante as ações realizadas pelos profissionais 

da EMATER-MG, muitas das vezes os agricultores não são orientados quanto à necessidade e 

importância do uso preventivo, complementar e contínuo dos métodos naturais de defesa das 

culturas agrícolas, mas apenas quanto ao combate das pragas e doenças quando já estão 

instaladas nas lavouras. Ou seja, são ações que visam simplesmente atacar o problema, ao 

invés de evitar que ele se desenvolva nas culturas agrícolas e criações de animais. Ademais, 

tendo em vista que não há na EMATER-MG uma política de se realizar a transição 

agroecológica dentro e fora da própria empresa ou mesmo de incentivar a promoção de outros 

modelos de produção baseados no uso racional e controlado de insumos sintéticos, os 

extensionistas continuam a receitar o uso de agrotóxicos aos produtores rurais, conforme 

informado por 15 entrevistados que afirmaram terem sido orientados quanto à aplicação 

destes produtos em suas lavouras ou criações de animais.  
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2.3.7 Acesso aos serviços de ATER, ao crédito rural (PRONAF) e AGROAMIGO 
 

 

Para a reprodução das atividades agropecuárias nos estabelecimentos rurais e 

organização de ações coletivas nas comunidades, todos os produtores dispõem de acesso aos 

serviços de assistência técnica e/ou de extensão rural, os quais são ofertados principalmente 

pela EMATER-MG (45), e em menor escala pelos profissionais das casas agropecuárias (7), 

por ONGs como o CAV (4), a Economia Lilás (1) e a Articulação no Semiárido Brasileiro 

(ASA) (1), por entidades filantrópicas como a Cáritas Brasileira (2), o Fundo Cristão (Child 

Found) (2) e a Visão Mundial (1) e por grupos de pesquisas da UFVJM (1). A oferta destes 

serviços é gratuita e se dá com frequência mensal para 17 produtores pesquisados, 

especialmente aos clientes assíduos das casas agropecuárias ou que estão inseridos em 

programas de desenvolvimento rural sob a gestão da EMATER-MG, enquanto que os demais 

são assistidos trimestralmente (10), a cada seis meses (8) e ao menos uma vez por ano (10). 

Os serviços executados ocorrem predominantemente de forma individualizada e são 

complementados em determinadas ocasiões por atividades grupais ou por meio de reuniões 

com todos os membros das associações comunitárias.  

No que diz respeito especificamente às ações de ATER desenvolvidas pela EMATER-

MG, os entrevistados afirmaram que os atendimentos realizados por seus profissionais 

caracterizam-se por três tipos principais de abordagens: difusão de conhecimentos e técnicas 

agropecuárias (8), análise dos problemas relatados pelos produtores para, em seguida, 

orientar/difundir técnicas e manejos mais adequados a serem adotados (30) e por meio de 

diálogos e reflexões a fim estabelecerem em conjunto medidas que possibilitem solucionar os 

problemas vivenciados nas atividades agropecuárias (24). A forma de abordagem utilizada 

depende de vários fatores, sobretudo no que concerne ao tipo de atividade executada pelos 

extensionistas, ao tempo disponível para permanecerem nas propriedades/comunidades (que 

varia de 30 minutos a até 4 horas), aos prazos e metodologias estabelecidos pelos programas 

de desenvolvimento rural, aos conhecimentos e afinidades destes profissionais com as 

metodologias participativas, à organização política e ao peso da tradição cultural dos 

produtores rurais, os quais podem ser mais ou menos propensos a aceitarem/demandarem o 

uso de metodologias participativas ou das tradicionais ações difusionistas. 

No que concerne ao tempo de espera pela execução de serviços de ATER após a sua 

demanda aos extensionistas, a maior parte dos entrevistados (39) afirmou que os profissionais 

da EMATER-MG são bastante ágeis e vão até as comunidades em menos de 30 dias, 
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enquanto que seis relataram que este prazo pode variar de 1 a 3 meses. A propósito, esta 

questão deve ser ao menos em parte relativizada, porquanto os produtores entrevistados 

fazem/fizeram recentemente parte de programas de desenvolvimento rural implementados 

pela EMATER-MG ou são indivíduos que os técnicos nutrem mais simpatia e amizade33, e 

por isso são atendidos com maior frequência e agilidade. Por outro lado, contudo, outros 

produtores com os quais conversamos nos relataram não receber nenhum tipo de assistência 

da empresa há dois, três ou até mesmo cinco anos e mais, mesmo tendo ido até o escritório 

local por diversas vezes solicitar visitas às suas comunidades/propriedades. Ademais, muitos 

produtores também manifestaram seu descontentamento com relação à inexistência de uma 

agenda construída de modo participativo com o propósito de se planejar os atendimentos a 

serem realizados em todas as comunidades do município, assim como com a inconstância dos 

serviços prestados pelos técnicos da empresa, seja por haver poucos profissionais disponíveis 

para realizá-los, pela carência de recursos financeiros da empresa e também pelas trocas 

frequentes que se dão no quadro de funcionários dos ESLOCs em atendimento aos pedidos 

dos chefes do poder executivo. Conforme relatado por estes indivíduos, uma vez 

implementadas determinadas ações ou projetos de desenvolvimento, não ocorre, como 

desejado e demandado, a continuidade da orientação técnica necessária ao aprimoramento dos 

trabalhos iniciados e a realização de outras ações complementares para o bom andamento das 

atividades. Os depoimentos a seguir são bem ilustrativos dessa questão.  

Mas o que a gente questiona é a demora na volta do técnico. Eles vão uma vez, 

falam algumas coisas com a gente, a gente tem que desenvolver aquilo, mas eles não 

têm mais oportunidade de voltar. Não podem mais voltar porque têm que visitar 

alguns outros agricultores e é um técnico só [no município], tem pouco tempo pra 

estar indo em todos [os estabelecimentos rurais] (Agricultora Familiar do Município 

de Rio Vermelho, Vale do Jequitinhonha-MG, fevereiro de 2016, II Congresso 

Nacional de ATER, Diamantina-MG). 

 

A EMATER-MG hoje não realiza o mesmo serviço de antigamente, que era de 

construir o projeto e continuar a dar apoio ao produtor rural. Atualmente ela apenas 

constrói o projeto e dá uma assistência breve, somente no começo de sua execução 

(Agricultor Familiar, 70 anos, município de Itaobim, Vale do Jequitinhonha-MG, 

agosto de 2015).  

 

Neste sentido, dentre as questões problemáticas derivadas dessa inconstância dos 

serviços prestados pelos profissionais da EMATER-MG, o enfraquecimento do dinamismo 

das atividades e projetos de desenvolvimento rural ou até mesmo a sua paralisação completa 

constitui uma das principais consequências apontadas pela maioria dos entrevistados em 

campo. Sem as ações voltadas à mobilização dos indivíduos envolvidos nas atividades 

                                                 
33 Conforme depoimento de alguns entrevistados e de profissionais da EMATER-MG.  
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coletivas, ao controle e apropriação efetiva dos projetos por toda a coletividade de atores 

sociais das comunidades rurais, assim como a ausência de iniciativas direcionadas ao 

necessário processo de apreensão e aprimoramento de novos conhecimentos para a resolução 

dos problemas por eles enfrentados, ocorre, como demonstraremos nas análises desenvolvidas 

no capítulo seguinte, a redução progressiva do comprometimento de muitos atores com a 

manutenção e aperfeiçoamento das iniciativas até então executadas e, muitas vezes, a 

apropriação dos projetos por um número limitado de indivíduos ou a sua completa 

desintegração e interrupção. Com efeito, importa sublinhar que falta aos técnicos o 

desenvolvimento de ações direcionadas ao empoderamento e à emancipação dos sujeitos 

sociais durante a operacionalização das atividades executadas nas comunidades, preparando-

os para administrarem os projetos de forma coletiva e autônoma à ingerência dos agentes 

externos, e, no que concerne a esta questão, o não uso de metodologias participativas constitui 

um fator preponderante para que tais propósitos estejam ainda longe de serem alcançados na 

maioria dos casos estudados. E no que diz respeito aos produtores rurais, faltam-lhes mais 

organização e mobilização política, empoderamento e participação social para que possam 

superar a condição histórica que diversos atores e agentes sociais (como certos setores da 

Igreja, do Estado, determinadas ONGs, instituições filantrópicas etc.) os relegaram de sujeitos 

passivos e simples recebedores de recursos provenientes de projetos. É necessário, portanto, 

que os próprios produtores tornem-se protagonistas e gestores coletivos das iniciativas 

voltadas ao desenvolvimento de suas comunidades. 

Em relação ao nível de compreensibilidade das orientações transmitidas pelos 

extensionistas rurais, a maior parte dos produtores afirmou que é “fácil” (26) ou “muito fácil” 

(9) entender suas instruções, sobretudo porque são repassadas de forma clara e didática, 

enquanto que um menor número deles as considerou “difícil” (9) ou “muito difícil” (1), 

muitas vezes porque estão relacionadas às questões de natureza burocrática da 

operacionalização de programas de desenvolvimento rural. Ademais, de acordo com 32 

entrevistados os profissionais da EMATER-MG procuram aprender as técnicas e saberes por 

eles dominados e utilizados em suas atividades agropecuárias, comportamento que não é 

adotado com outros 13 produtores, para os quais os técnicos apenas transmitem seus 

conhecimentos. A este respeito, 28 entrevistados julgam não possuir conhecimentos que 

possam ser úteis aos extensionistas, sobretudo por presumirem que seu baixo nível de 

instrução não os capacita a transmitir algo aos técnicos, assim como consideram que as 

formas de cultivo mais naturais e econômicas não são “corretas” em comparação com formas 
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mais artificiais e caras, como indicam os técnicos, conforme se observa no depoimento a 

seguir de uma agricultora familiar entrevistada. 

Acho que não [pode transmitir conhecimentos aos técnicos da EMATER-MG]. O 

pessoal da EMATER-MG é muito prático né?! Eu acho que eles têm muito mais a 

ensinar, muito mais conhecimento que a gente. Porque a gente planta né! Às vezes a 

gente planta de qualquer jeito, colhe mesmo é por milagre. Porque se a gente for 

seguir do jeito que eles mandam, do “jeito que tem que fazer”, né?!, a gente também 

não consegue, porque gasta muito [dinheiro] né?! Pra plantar do jeito que precisa 

mesmo né, gasta muito [dinheiro]. Mas a gente planta assim, do jeito que a gente 

sabe. E Deus abençoa e a gente colhe (Agricultora Familiar, 48 anos, município de 

Datas, Vale do Jequitinhonha-MG, junho de 2015). 

 

Por outro lado, 17 produtores pesquisados afirmaram que julgavam possuir 

conhecimentos importantes e úteis a serem repassados aos profissionais da EMATER-MG, 

porquanto sua experiência com a atividade agropecuária os tornava qualificados para isso. 

Deste total, apenas 12 informaram ter ensinado aos extensionistas algum manejo ou técnica 

que utilizam em seu trabalho.  

No que concerne às ações executadas pela empresa com grupos geralmente alienados 

do acesso aos serviços de ATER, como mulheres e jovens, 16 produtores informaram que já 

foram realizadas atividades voltadas exclusivamente ao público feminino nas comunidades 

rurais, tais como cursos de produção de artesanato e quitandas, de corte e costura etc.; as quais 

foram avaliadas positivamente por todos eles, enquanto que com os jovens, apenas cinco 

entrevistados confirmaram algum tipo de ação realizada exclusivamente com este público, 

como cursos de capacitação em gestão das propriedades rurais, produção de artesanato, 

elaboração de projetos de instalação em atividades agropecuárias etc., avaliados 

positivamente por um e negativamente por outro (três não opinaram). Cumpre ressaltar que 

tais ações foram executadas em municípios onde havia extensionistas de bem-estar social no 

quadro de funcionários dos escritórios locais da empresa, e, após a saída destas profissionais 

de alguns escritórios, as iniciativas por elas realizadas não tiveram continuidade pelos 

técnicos agropecuários.  

Em relação aos serviços executados com a finalidade de recuperar/preservar os 

recursos hídricos nas comunidades/propriedades rurais, somente três produtores relataram 

algum tipo de ação da EMATER-MG voltada a este fim, como cercamento de nascentes, 

construção de barraginhas (pequenas bacias de retenção das águas das enxurradas) e plantios 

de mudas de árvores nativas em áreas de preservação ambiental, as quais foram avaliadas 

positivamente por todos. A propósito, importa esclarecer que a realização de um menor 

número de ações como essas se justifica por diversas razões, principalmente no que concerne 

à carência de recursos humanos e financeiros da EMATER-MG para executá-las, à 
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inexistência de uma política institucional destinada à implementação de medidas de proteção 

dos recursos hídricos nos municípios estudados e também à recusa de muitos produtores 

rurais em ceder parte das terras que cultivam para realização destas ações, uma vez que são, 

geralmente, áreas mais férteis e com maior disponibilidade de água para a irrigação das 

lavouras. Neste sentido, as ações de natureza conservacionista/preservacionista são sempre 

uma questão complexa de serem tratadas, uma vez que dependem de diversos fatores para sua 

execução e envolvem distintos e contraditórios interesses em jogo.  

Por fim, ao avaliarem os serviços prestados atualmente pelos profissionais da 

EMATER-MG, a maior parte dos entrevistados (27) os considerou como “bons”, “muito 

bons” (5) e “excelentes” (3), ao passo que três avaliaram como “ruins”, dois como “péssimos” 

e cinco não opinaram. Ao justificarem suas respostas, os produtores rurais apresentaram como 

principal parâmetro de avaliação as dificuldades que enfrentariam em um possível cenário 

sem a presença da EMATER-MG nos municípios, no qual estariam impossibilitados do 

acesso a documentos como a DAP, ao crédito rural, aos cursos de capacitação promovidos por 

entidades parceiras, aos programas de governo como o PNAE, PCPR etc. Tais elementos se 

constituem em fatores que contrabalanceiam parte dos problemas enfrentados atualmente, 

como a carência e a descontinuidade de atendimentos, o direcionamento dos serviços para 

produtores pertencentes a determinados grupos políticos e as trocas constantes de técnicos nos 

municípios. Em resumo “bom”, ainda que fraco e deficiente, com a EMATER-MG, pior 

sem ela. Os depoimentos a seguir exemplificam bem essa questão.  

É igual eu estou te falando, se não tivesse a EMATER-MG aqui a gente nunca 

poderia fazer um projeto desse, de acesso ao crédito, não teria acesso a esses 

projetos do governo. Bom, eu acho que o técnico é um só e de repente, num 

momento que você precisa, você procura por ele e ele não está [no ESLOC], está 

fazendo uma visita em outro lugar. De repente, a gente não pode procurar outro dia, 

aí a gente fica sem aquela assistência na hora né?! (Agricultora Familiar, 36 anos, 

município de Felício dos Santos, Vale do Jequitinhonha-MG, junho de 2015). 

 

Eu digo bom, porque se a gente solicitar, eles vêm. Mas é muito fraco. Não é assim 

aquela coisa... justamente por conta da demanda, da ocupação deles. Acaba que é 

positivo [o trabalho deles], porque se não tivesse nada, era muito pior. Sem ela [a 

EMATER-MG] era muito pior (Agricultor Familiar, 65 anos, município de 

Turmalina, Vale do Jequitinhonha-MG, agosto de 2015). 

 

Em relação aos agricultores quilombolas, cumpre observar que os entrevistados não 

apresentaram demandas de tratamentos diferenciados/específicos para suas famílias e 

coletividades, mas apenas a necessidade de terem acesso com mais frequência e continuidade 

aos serviços de ATER em suas comunidades (por meio dos quais, evidentemente, poderão se 

informar a respeito de seus direitos e das políticas públicas que são construídas 

especificamente para seus grupos). 
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À exceção de um produtor, todos os demais conhecem o programa nacional de crédito 

rural destinado exclusivamente aos agricultores familiares, o PRONAF, e o programa de 

microfinança rural do Banco do Nordeste também destinado a este público, o AGROAMIGO.  

O acesso aos recursos financeiros destes programas foi feito por 27 entrevistados, os 

quais elaboraram projetos de crédito apenas uma única vez (4), duas (6), três (9), quatro (4) ou 

cinco a oito vezes (4). Os valores acessados variaram entre R$ 500,00 e R$ 85.000,00, sendo 

que a maioria (16) obteve recursos para financiamento de projetos de no máximo R$ 

3.500,00, teto estabelecido para a linha de crédito do AGROAMIGO.  

Para 20 entrevistados, estes recursos foram suficientes para atender aos seus objetivos, 

enquanto que sete precisaram utilizar recursos próprios para complementar os investimentos 

necessários à execução de seus projetos agropecuários.  

As atividades financiadas foram predominantemente a criação de animais (16) (aves, 

suínos, peixes, pecuária leiteira e de corte) e a agricultura (15) (hortaliças, cafeicultura, 

frutíferas, mandiocais, lavouras de milho e feijão etc.), enquanto que projetos voltados à 

apicultura (2), às agroindústrias familiares (1) e à melhoria da infraestrutura de produção (1) 

foram executados por um menor número de produtores.  

A elaboração da maior parte dos projetos de crédito (16) foi feita pelos profissionais 

da EMATER-MG em parceria com os agentes do Banco do Nordeste, instituição financeira 

responsável pela execução do AGROAMIGO, enquanto que 10 projetos de outras linhas do 

PRONAF foram elaborados apenas pelos extensionistas rurais e somente dois por uma 

instituição privada.  

Quanto à escolha pelas instituições privadas, é importante notar que de acordo com os 

produtores entrevistados, a demora dos profissionais da EMATER-MG em elaborar os 

projetos de crédito, assim como a recomendação dada pelos agentes financeiros de se procurar 

tais instituições, são os principais fatores que levam alguns produtores a não optarem pelo 

atendimento do serviço extensionista, embora este tenha taxas de elaboração de projeto bem 

inferiores àquelas cobradas por outras instituições e também ofereça a possibilidade de 

orientação técnica necessária à sua execução.  

A EMATER-MG estava cheia de gente pra fazer projetos e eu fiz numa empresa 

privada. Nas outras empresas de crédito anda mais rápido que na EMATER-MG. O 

povo do próprio banco não gosta da EMATER-MG não. Eles falam na hora pro 

povo “não vai pra EMATER-MG não, vai pra Jequitiplan [empresa privada 

localizada em Capelinha-MG]”. Eles [os agentes financeiros] falam que é enrolado 

[o serviço da EMATER-MG]. Agora eu não sei se eles [agentes financeiros] têm 

comissão, tem isso né?! Quem ganha com isso é as empresas. Ninguém sabe né?! E 

essas equipes da Jequitiplan eram de funcionários do banco (Agricultor Familiar, 48 

anos, município de Capelinha, Vale do Jequitinhonha-MG, junho de 2015). 
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Ao avaliarem os resultados obtidos com a execução destes projetos de crédito, cinco 

produtores os consideraram “excelentes”, nove “muito bons” e 12 “bons”, sobretudo porque 

possuem taxas de juros mais baixas, prazo de pagamento maior e constituem uma importante 

fonte de recursos para modernizarem a infraestrutura de suas unidades de produção, o que faz 

com que todos almejem recorrer novamente aos financiamentos do programa.  

Quanto aos 18 produtores pesquisados que ainda não acessaram tais recursos, 10 

pretendem, no futuro, realizar o financiamento de projetos agropecuários, enquanto que oito, 

por razões diversas (receio de contrair dívidas, inabilidade com as burocracias bancárias, 

idade avançada etc.), não têm intenções de contrair empréstimos bancários para o 

desenvolvimento de suas atividades produtivas.  

 

 

2.3.8 Organização sócio-política  
 

 

A prática das atividades agropecuárias pelos produtores entrevistados está relacionada 

não apenas aos fatores de natureza técnica e financeira até aqui analisados, mas também às 

estreitas relações sócio-políticas por eles estabelecidas com seus pares nas comunidades rurais 

e com outros agentes sociais ligados ao setor agrícola. 

A adesão às associações comunitárias, por exemplo, constitui a principal forma de 

organização sócio-política destes indivíduos. Dentre os produtores pesquisados, 36 estão 

vinculados ao menos a uma associação, contribuindo mensalmente com taxas simbólicas de 

R$ 1,00 a R$ 3,00. Além destas entidades, cinco produtores também são sócios de 

cooperativas agrícolas – queijo ou café –, enquanto que apenas seis não se vinculam a 

nenhum tipo de organização de interesse coletivo, seja por não existirem em suas 

comunidades e municípios ou por desinteresse pessoal em fazer parte delas. Para a maioria 

dos entrevistados (24), a adesão às associações e cooperativas se deu entre os anos 1980 e 

2000, quando agentes estatais, como a EMATER-MG, e não-estatais fomentaram a criação de 

instituições populares organizadas no meio rural do Vale do Jequitinhonha mineiro. Por sua 

parte, 12 começaram a participar destas entidades mais recentemente, entre 1 e 9 anos.  

A criação das associações comunitárias na zona rural dos municípios pesquisados 

atende a uma diversidade de finalidades, dentre as quais os produtores destacaram:  

1) Buscar benefícios para as comunidades em termos de melhorias das condições de vida 

das famílias, geração de renda, organização do trabalho, reprodução das atividades 

agropecuárias, soluções de problemas coletivos, defesa de seus direitos;  
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2) Elaborar e executar projetos de desenvolvimento rural;  

3) Dialogar, discutir, refletir e compartilhar experiências e conhecimentos em conjunto;  

4) Criar alternativas de reprodução socioeconômica nas próprias comunidades a fim de 

evitar o êxodo de sua população ou a venda de sua mão-de-obra a baixos preços nas 

cidades;  

5) Promover a união da comunidade e fortalecer os laços identitários de seus membros 

etc.  

 

Ressalta-se, ademais, que as associações são imprescindíveis para a formação e 

funcionamento dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRSs), 

nos quais os membros – representantes eleitos nas reuniões comunitárias e também 

pertencentes a determinados órgãos públicos – deliberam sobre diversas questões relacionadas 

às ações e projetos voltados para o desenvolvimento das comunidades rurais. Neste sentido, 

estas entidades constituem-se também enquanto importantes espaços de debates, reflexões e 

formação sócio-política dos produtores rurais e de tomada de decisões de impacto coletivo, 

fomentando, ainda que com diversas limitações e problemas, o exercício da democracia e da 

governança política entre atores que até bem recentemente não tinham sequer acesso a 

nenhuma instância político-institucional onde pudessem manifestar suas opiniões e anseios 

quanto às medidas adotadas para promover o desenvolvimento rural em seus municípios. 

No que concerne às cooperativas, os seus associados enfatizaram sobretudo a melhoria 

dos preços de venda do queijo e do café, a aquisição de insumos produtivos a preços mais 

baixos, a busca por novos mercados e, consequentemente, a ruptura das relações comerciais 

com os atravessadores.  

Quanto aos propósitos que os levaram a aderir a estas entidades coletivas, os 

produtores entrevistados deram respostas semelhantes às suas finalidades, destacando 

especialmente a possibilidade de participarem dos projetos coletivos de desenvolvimento rural 

implementados nas comunidades e a necessidade de melhorar as condições de vida e de 

trabalho no campo. Quanto às associações, é oportuno mencionar que a maioria delas possui 

um trator agrícola para uso de seus membros (obtidos por meio de projetos de 

desenvolvimento rural ou de emendas parlamentares conseguidas pela EMATER-MG), os 

quais pagam, em média, a metade do preço que é cobrado por prestadores de serviço no meio 

rural, entre R$ 25,00 e R$ 40,00 pela hora de trabalho do trator.   

A adesão a estas entidades resultou em vários efeitos positivos na vida dos produtores, 

tais como: aprendizagem de novas atividades ou aprimoramento das que já realizam por meio 

da participação em cursos de capacitação oferecidos pelo SENAR, EMATER-MG, SEBRAE 
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etc.; garantia ao acesso a serviços básicos na zona rural, como atendimento médico e 

educacional, melhoria da renda, acesso a documentos pessoais e a títulos de 

posse/propriedade das terras; acesso mais facilitado ao crédito rural; melhoria das condições 

de vida da família com a reforma das casas, aquisição de novos móveis e eletrodomésticos; 

melhoria das condições de trabalho com a aquisição de maquinários de uso comunitário 

(trator, máquinas de beneficiamento da produção etc.); ampliação e fortalecimento das 

relações sociais e políticas a partir da participação em eventos organizados com diversos 

atores vinculados às atividades rurais etc. 

No entanto, apesar dos vários impactos positivos, determinadas associações enfrentam 

atualmente diversos problemas que colocam em risco a continuidade de suas atividades, 

sobretudo no que diz respeito à desmobilização de seus membros, ao desinteresse de muitos 

em assumir funções administrativas – sobretudo a presidência –, disputas políticas entre 

grupos rivais, apropriação de programas de desenvolvimento rural por um número limitado de 

produtores etc. Situação semelhante ocorre com os CMDRSs de alguns municípios, nos quais, 

embora constituídos majoritariamente por agricultores familiares (em média 70% de seus 

componentes), muitas vezes não há membros interessados em assumir a sua presidência, 

sendo as eleições realizadas por meio de “indicações” de uma única chapa, e não por “escolha 

e votação” entre chapadas opositoras, assim como ocorre ações do poder público municipal 

visando desmobilizar os conselheiros e influenciar as decisões que são tomadas de modo a 

favorecer o grupo político ligado à situação em detrimento daqueles vinculados à oposição. E 

no que concerne às cooperativas, cumpre ressaltar que a cooperativa de cafeicultores do 

município de Capelinha-MG decretou falência em 2015, gerando prejuízos a vários 

cooperados que comercializavam sua produção por este canal de venda. 

Apesar dessas questões problemáticas envolvendo estas entidades de interesse 

coletivo, a maioria dos produtores rurais (35) manifestou o interesse em continuar associado a 

elas, sobretudo porque caso sejam extintas, a superação das adversidades que enfrentam 

cotidianamente no meio rural será muito mais difícil, quiçá impossível, de ser alcançada de 

forma individualizada.   
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2.3.9 A organização e reprodução sócio-espacial das famílias dos grupos étnicos 

Pankararu e Pataxó na Aldeia Cinta Vermelha Jundiba em Araçuaí-MG 
 

 

A aldeia Cinta Vermelha Jundiba está localizada em um terreno de 68 hectares à 

margem direita do Rio Jequitinhonha no município de Araçuaí-MG, a cerca de 15 km da sede 

urbana deste município. As famílias que ali residem, atualmente três, pertencem aos grupos 

étnicos Pankararu e Pataxó. Ambos os grupos não são originários da região de Araçuaí34: os 

Pankararu são oriundos do estado de Pernambuco e os Pataxó do sul da Bahia e leste de 

Minas Gerais. 

A formação da aldeia se deu a partir de 2005, após um longo processo de migração 

realizado pela matriarca do grupo Pankararu, a qual, desde os anos 1960, percorreu os estados 

da Bahia, Goiás, o Distrito Federal e Minas Gerais vivendo em aldeamentos de outros grupos 

étnicos nativos e, por não se adaptar aos seus modos de vida, buscava frequentemente um 

novo território para manter vivos os elementos e as manifestações originais de sua cultura.  

Em Minas Gerais, no decorrer dos anos 1980, sua família se instalou primeiramente na 

Fazenda Guarani, localizada no município de Carmésia-MG (Vale do Aço), onde manteve 

contatos com membros do grupo Pataxó e, a partir de relações matrimoniais entre ambos, 

constituíram novas famílias. No ano de 1994, estes grupos se mudaram para Coronel Murta-

MG (Vale do Jequitinhonha), onde deram início à criação de uma nova aldeia em uma 

fazenda doada pela Igreja Católica como tentativa de “reparação” pela sua dívida histórica 

com os povos nativos do Brasil. Mais tarde, no início dos anos 2000, nove famílias deixaram 

esta aldeia em virtude de problemas pessoais e migraram para o município vizinho de 

Araçuaí, onde, com a ajuda de uma ONG (FÊNIX) e de outros agentes sociais, arrecadaram 

recursos com organizações filantrópicas internacionais (mantidas por aposentados italianos) 

para a compra de uma fazenda por um valor aproximado de R$ 60 mil.  

No entanto, os recursos recebidos foram desviados por pessoas ligadas à ONG e os 

moradores da recém-formada aldeia foram ameaçados de despejo pelo proprietário da 

fazenda. Diante desse contexto, com o apoio de órgãos do Estado e de entidades sociais, no 

ano de 2007 estes indivíduos iniciaram o processo de compra do imóvel rural por meio do 

programa de crédito fundiário. Com isso, a Associação Indígena Pankararu-Pataxó (AIPPA), 

com interveniência da União, por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do 

Banco do Brasil S. A., adquiriu o terreno pelo valor requerido pelo fazendeiro – entre R$ 60 e 

                                                 
34 Os povos nativos desta região eram os Borum, os quais foram exterminados ao longo do processo de 

colonização pelos bandeirantes paulistas. 
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R$ 70 mil – e o título de propriedade foi emitido em seu nome – e não da União, como 

ocorrem com outros grupos étnicos sob a tutela do Estado Brasileiro – e coube às nove 

famílias beneficiadas a quitação das prestações mensais desta dívida. Posteriormente, em 

virtude das dificuldades enfrentadas pela falta de infraestrutura, carência de recursos para o 

desenvolvimento de atividades agropecuárias e deficiente e limitado apoio do Estado, seis 

famílias deixaram a aldeia e retornaram para sua terra original, no sul da Bahia, para se juntar 

a outros grupos Pataxó. 

Atualmente apenas três famílias residem na aldeia, totalizando 13 indivíduos. Em 

decorrência das dificuldades financeiras que têm enfrentado, estas famílias encontram-se 

inadimplentes com o pagamento das prestações do crédito fundiário, porém, sem ameaças de 

despejo, recuperação judicial do terreno ou mesmo qualquer tipo de conflito fundiário com 

fazendeiros e grileiros na região.  

Sobre esta questão, é oportuno frisar que um deputado federal lhes prometeu realizar 

doações de recursos financeiros por meio de emenda parlamentar para a quitação da dívida, 

no entanto, a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) não autorizou o seu recebimento 

justificando que, para que o território seja identificado como “indígena”, será preciso 

primeiramente realizar todos os processos legais, os quais não possuem prazo de conclusão. 

Atualmente a aldeia é constituída por cinco casas, além de uma escola de ensino 

fundamental onde estuda apenas uma única criança. Os adolescentes (5), por sua parte, 

cursam o ensino médio na cidade de Araçuaí ou na Escola Família Agrícola deste município. 

Embora estejam situadas às margens do rio Jequitinhonha, as famílias Pankararu-

Pataxó não têm acesso a nenhum tipo de infraestrutura que as permita captar a água do rio 

para seu aprovisionamento. Em virtude disso, elas são abastecidas duas vezes por semana por 

caminhões pipa (ante 3 vezes em outros anos), os quais fornecem 5 mil litros de água – 

tratada pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA-MG) – e são pagos com 

recursos da Secretaria de Saúde Indígena (SESAI), órgão do governo federal vinculado ao 

Ministério da Saúde. A este respeito, é imprescindível assinalar que em 2008 a Fundação 

Nacional de Saúde (FUNASA) foi alvo de uma ação civil pública por parte do Ministério 

Público Federal que demandava a execução de obras de saneamento básico na aldeia, tendo 

em vista a situação precária da rede de distribuição de água, dos reservatórios das residências 

e a carência de banheiros e fossas etc. No entanto, após esta ação, a FUNASA adotou apenas 

medidas paliativas e protelatórias, as quais não promoveram até hoje a efetiva resolução dos 

problemas vivenciados pelas famílias que ali residem. 
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No que concerne ao atendimento à saúde, estas famílias são atendidas localmente e 

também na cidade de Araçuaí, amparadas pelo Programa de Saúde Indígena.  

As atividades produtivas por elas realizadas são a agricultura de autoconsumo, com 

pequenas lavouras de milho, mandioca, abóbora, feijão, cultivos de hortaliças e árvores 

frutíferas na margem do rio Jequitinhonha, e a produção de artesanatos, os quais constituem 

uma de suas principais fontes de renda. Além destas atividades, três mulheres também 

trabalham como técnica de enfermagem, prestadora de serviços gerais e professora da EFA de 

Araçuaí, e um homem é motorista do serviço de atendimento médico aos moradores da aldeia. 

O acesso ao transporte público ocorre apenas durante os dias letivos e por meio do 

ônibus escolar, o qual tem seu ponto de parada na rodovia MG-342, a uma distância de 5 km 

do núcleo de povoamento. No entanto, durante a semana os adolescentes em idade escolar 

permanecem na sede urbana de Araçuaí, recorrendo a este tipo de transporte apenas quando 

retornam às residências de suas famílias às sextas-feiras.  

A defesa dos direitos constitucionais das famílias Pankararu-Pataxó, assim como o 

desenvolvimento de ações que fortaleçam suas estratégias de reprodução sócio-espacial são 

subsidiados pelas parcerias mantidas com entidades públicas, como o Ministério Público 

Federal (MPF), o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNM) – Campus de Araçuaí, a 

UFVJM, a Prefeitura Municipal de Araçuaí, de ONGs, como o Centro de Documentação Eloy 

Ferreira da Silva (CEDEFES) e a FÊNIX, de entidades confessionais ligadas à Igreja Católica, 

como o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), e do “apadrinhamento” de atores políticos, 

como do Deputado Federal Leonardo Monteiro (PT-MG). 

No que concerne ao acesso aos serviços de ATER, ao longo dos 10 anos de existência 

da aldeia jamais houve qualquer atividade da EMATER-MG voltada à implementação de 

projetos de desenvolvimento econômico e social ou destinada à recuperação e conservação 

dos recursos naturais, assim como não foi dada qualquer orientação técnica para a reprodução 

das atividades agropecuárias e de artesanatos. Ademais, neste período os profissionais da 

empresa foram até a aldeia somente quando solicitados a prestarem apoio à iniciativa de se 

captar água do rio Jequitinhonha para aprovisionamento das famílias, que fracassou em razão 

de não terem conseguido identificar qual modelo de bomba hidráulica seria suficiente para 

atender a este propósito. Embora tenham acesso à Declaração de Aptidão Indígena (DAP-I), 

emitida pela FUNAI, as famílias da aldeia jamais recorreram aos financiamentos do 

PRONAF, o que ocorre em razão de fatores como dificuldades em obter água para irrigação 
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das lavouras, produção agropecuária voltada exclusivamente ao autoconsumo, carência de 

assistência técnica para o desenvolvimento das atividades produtivas etc. 

Situação semelhante é vivenciada pelas famílias da aldeia Pankararu no município de 

Coronel Murta-MG, onde não houve, e ainda não há, qualquer tipo de ação extensionista 

voltada ao seu desenvolvimento econômico e social ou à orientação técnica destinada ao 

aprimoramento das práticas e manejos dos sistemas de produtivos. 

Em síntese, no que tange aos propósitos de se construir um serviço de ATER em 

consonância com as particularidades e anseios dos grupos étnicos nativos do Brasil, a 

PNATER se tornou letra morta para os indivíduos pertencentes às famílias Pankararu e Pataxó 

residentes nos municípios de Araçuaí-MG e Coronel Murta-MG, porquanto sequer foram 

atendidos pelos profissionais da EMATER-MG desde que deram início ao processo de 

formação de suas aldeias. 

Desse modo, não obstante as tentativas de mudança no serviço público de extensão 

rural mineiro ao longo desta última década, tais fatos nos permitem constatar que as medidas 

adotadas não foram suficientes para se estabelecer uma ruptura com as práticas 

discriminatórias que mantêm estes grupos étnicos excluídos/precariamente incluídos das/nas 

ações de ATER direcionadas ao desenvolvimento rural no Vale do Jequitinhonha-MG, 

impossibilitando-os, com efeito, de acessar serviços que podem ser fundamentais para o 

fortalecimento de suas estratégias de reprodução social e melhoria das precárias condições de 

vida em que se encontram atualmente. 
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3 A EXTENSÃO RURAL COMO FÁBULA, COMO PERVERSIDADE E 

COMO POSSIBILIDADE35: DA EDUCAÇÃO DOMESTICADORA À 

PROPOSTA DA DIALOGICIDADE COMO PRÁTICA DA LIBERDADE E DA 

TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA 
 

 

 

 

 

este capítulo realizamos uma revisão histórico-crítica do movimento de 

institucionalização, crise e renovação da extensão rural no Brasil com o objetivo 

de compreender as transformações ocorridas nas políticas públicas e na prática 

extensionista que buscaram seu ajustamento às demandas do Estado e da sociedade em 

distintos contextos político-econômicos, socioambientais e científico-tecnológicos.  

Não obstante este exercício tenha sido realizado exaustivamente em diversos estudos 

que tratam do tema da extensão rural no país, tornando-se muitas vezes uma prática repetitiva 

e de poucos diálogos interdisciplinares, consideramos a sua realização relevante para poder 

refletir, contextualizar e dialogar no campo disciplinar da Geografia sobre o protagonismo 

desempenhado pelas entidades de ATER nos processos de (re)produção e (re)organização do 

espaço rural do país entre 1948 e 2014.  

Consideramos, também, que o estudo do desenvolvimento histórico da extensão rural 

não pode prescindir da realização simultânea de um exercício de análise e compreensão das 

transformações socioeconômicas, sócio-espaciais e científico-tecnológicas que conformaram 

e determinaram as dinâmicas e contradições de sua trajetória. Por isso, buscamos realizar uma 

leitura crítica, radical e total do objeto investigado, examinando-o desde suas origens para 

melhor interpretá-lo em suas relações dialéticas e indissociáveis com outros objetos e 

fenômenos. Essa leitura nos permite, conforme argumenta Oliveira (2005), ir além do senso 

comum e de uma consciência ingênua, buscando a origem do problema em questão, 

colocando o objeto investigado em um ponto de crise e inserindo-o no contexto do qual é 

conteúdo. Somente a partir desses três exercícios, os quais, é oportuno ressaltar, não se 

realizaram separadamente, mas sim interpenetrando-se, foi possível apreender histórica e 

geograficamente a importância da problemática estudada para a configuração atual do espaço 

rural brasileiro e para as propostas de renovação da prática extensionista com a finalidade de 

promover projetos contra-hegemônicos de desenvolvimento rural no país. 

                                                 
35 Reproduzimos, de outro modo, a metáfora de Milton Santos “O mundo como fábula, como perversidade e 

como possibilidade” (SANTOS, 2000). 

N 

Encumbered forever by desire and ambition 

There’s a hunger still unsatisfied 

Our weary eyes still stray to the horizon 

Though down this road we’ve been so many times 

(High Hopes, Pink Floyd) 
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Nos próximos itens, discutiremos de forma mais aprofundada e sob uma perspectiva 

geográfica estas e outras questões atinentes ao movimento de institucionalização, crise e 

renovação da extensão rural no Brasil, o qual tem seus principais períodos e eventos 

apresentados resumidamente na linha do tempo a seguir (FIG. 18). Deve-se ressaltar, a 

propósito, que estes períodos não foram completamente superados e que as características dos 

dois primeiros ainda são dominantes na atualidade (CAPORAL, 1998). 

 

FIGURA 18: Linha do tempo dos principais períodos e eventos que marcaram a história da extensão rural no 

Brasil entre 1948-2014. Autor: DINIZ, R. F.   

 

 

3.1 A institucionalização da extensão rural no Brasil: um projeto educativo para 

a construção do meio técnico-científico-informacional no campo brasileiro – A 

extensão como fábula 
 

 

Ao longo dos anos 1940 e 1950, em virtude das mudanças ocorridas na política interna 

e externa nacional, especialmente com a abertura da economia ao capital estrangeiro e o 

alinhamento do país aos Estados Unidos da América (EUA) no contexto político-ideológico 

da Guerra Fria, foram realizados diversos convênios e acordos bilaterais entre os governos 

brasileiro e norte-americano no âmbito da Comissão Mista Brasileiro-Americana – Missão 

Abbink (FONSECA, 1985; QUEDA; 1987; CAPORAL, 1991).  

Neste contexto, em 1945, o Ministério da Agricultura e a agência Inter-American 

Affairs Association, coordenada pelo empresário e político Nelson A. Rockefeller, assinaram 

um acordo de cooperação técnica com o objetivo de implantar Centros de Treinamento 

destinados exclusivamente à qualificação profissional de trabalhadores rurais, difusão de 

Clubes Agrícolas Escolares para a infância e juventude, formação de técnicos especializados 

nos EUA e preparação de “lideranças rurais” (MENDONÇA, 2010).  
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Essa cooperação contribuiu para a institucionalização efetiva36 de um serviço de 

extensão rural no país, com a implantação do Programa Piloto de Santa Rita do Passa Quatro-

SP em 1947 e, no ano seguinte, com a fundação da Associação de Crédito e Assistência Rural 

(ACAR) em Minas Gerais. 

Criada a partir de um convênio assinado entre o governo mineiro e a American 

International Association for Economic and Social Development (AIA) (entidade filantrópica 

do Grupo Rockefeller) em dezembro de 1948, a ACAR-MG tinha como finalidade principal a 

prestação de serviços de extensão rural aos pequenos e médios agricultores e a elaboração de 

projetos técnicos para as atividades agropecuárias e de economia doméstica (FONSECA, 

1985; QUEDA, 1987). De acordo com Olinger (1996), com a ACAR-MG nascia o embrião 

do que se tornaria o segundo maior serviço de extensão rural do mundo. 

Além de se constituir enquanto instrumento do projeto da geopolítica norte-americana 

para os países subdesenvolvidos durante a Guerra Fria, buscando evitar o avanço da ideologia 

comunista entre as populações rurais marginalizadas, a institucionalização e expansão do 

serviço extensionista no Brasil também fazia parte das estratégias dos grupos hegemônicos do 

país em se manter no poder, continuar como detentores dos lucros advindos das atividades 

agropecuárias e industriais e, sobretudo, evitar qualquer modificação da estrutura fundiária 

brasileira (FONSECA, 1985; QUEDA, 1987). Conforme afirma Queda (1987, p. 77): 

A concepção que os empresários rurais tinham do desenvolvimento agrário não 

entrava em conflito com o projeto extensionista. Em lugar da redistribuição ampla 

de terras, o projeto extensionista preconizava (e esse objetivo perdura até hoje, 

apesar das mudanças, puramente retóricas, do seu discurso) o aumento da produção 

via aumento da produtividade. Este aumento levaria (de forma linear) ao 

crescimento da renda da chamada população rural e o resultado final seria uma 

melhoria geral da qualidade de vida de todos. A estratégia envolvia a modernização 

tecnológica acompanhada da reorganização da produção. 

  

Cumpre observar, que neste período a opção por um modelo de desenvolvimento 

baseado na urbanização e na industrialização indicava uma nova fase da economia nacional, 

com a transferência do eixo de acumulação do setor agrícola exportador para o setor industrial 

(SORJ, 2008[1980]). Com efeito, além da tradicional função de gerar divisas pela produção 

de bens exportáveis, o setor primário devia também produzir alimentos e matérias-primas a 

baixo custo, sem onerar o salário dos trabalhadores urbanos e o capital industrial (ibidem). 

                                                 
36 Até então, a difusão de conhecimentos e inovações tecnológicas no setor agropecuário brasileiro foi realizada 

por diversas entidades e eventos organizados no país, tais como a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional 

(1827), os Institutos Imperiais de Agricultura, os Cursos Ambulantes de Agricultura e as Conferências Agrícolas 

(1910), as Semanas do Fazendeiro/Ruralistas (1929) e as Associações Rurais (1945) (BERGAMASCO, 1983; 

RODRIGUES, 1987a; OLINGER, 1996). 
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Para viabilizar a adoção das inovações tecnológicas pelos produtores rurais, o Crédito 

Rural Supervisionado (CRS), criado juntamente com a ACAR-MG em 1948, se constituiu no 

principal instrumento de ação extensionista, utilizado com a finalidade de financiar projetos 

que abrangiam, globalmente, a propriedade e o lar, as atividades agropecuárias e a vida 

doméstica, visando a modernização dos processos produtivos e o bem-estar das famílias rurais 

(OLIVEIRA, 1984; FONSECA, 1985; QUEDA, 1987; OLINGER, 1996). Tais projetos eram 

destinados à compra de maquinários agrícolas, insumos sintéticos, sementes selecionadas, 

melhoria do rebanho leiteiro, aquisição de filtro e outros equipamentos domésticos, 

construção de instalações sanitárias etc. (FONSECA, 1985; QUEDA, 1987).  

A este respeito, deve-se destacar que a vinculação ao sistema financeiro se constituiu 

numa inovação em relação ao modelo norte-americano de extensão rural (PEIXOTO, 2008), e 

durante toda a sua história o serviço extensionista jamais deixará de utilizar o crédito rural 

como principal instrumento de difusão de inovações científico-tecnológicas na agricultura, 

contribuindo, assim, para a subjugação do agricultor ao capital financeiro e para a expansão 

das relações de produção capitalista no campo (FONSECA, 1985; QUEDA, 1987). 

Para realização de ações com os agricultores, os técnicos extensionistas se orientaram 

pela teoria da “Difusão de Inovações” de Everett Rogers, a qual propõe que mudanças numa 

dada estrutura social podem ser realizadas pela difusão e adoção de novas ideias em um dado 

sistema social, possibilitando a passagem de um estado de subdesenvolvimento para outro de 

desenvolvimento37 (FONSECA, 1985; QUEDA; 1987; CAPORAL; 1991).  

A esse respeito, as críticas realizadas por Furtado (1974) ao modelo de 

desenvolvimento seguido pelo Brasil muito contribuem para esclarecer o processo de 

implantação da doutrina extensionista norte-americana no país. Para o autor, a modernização 

de nossa sociedade se caracterizou como um movimento mimético, de absorção e importação 

daquilo que se considerava “moderno” nas economias capitalistas centrais: tecnologias, modo 

de acumulação, processos de produção, relações de trabalho e padrão de consumo.  

Com efeito, conforme a concepção institucional, o serviço extensionista deveria ser 

realizado com a finalidade de contribuir para que os pobres do campo pudessem alcançar duas 

metas fundamentais e interdependentes para saírem da situação de subdesenvolvimento em 

                                                 
37 Neste período o conceito de desenvolvimento era definido por uma visão associada estritamente à dimensão 

econômica das relações sociais, concebido como sinônimo de crescimento do Produto Nacional Bruto (PNB), 

aumento da renda per capita, industrialização, avanço tecnológico e modernização social (FURTADO, 1974; 

SEN, 2000; SACHS, 2001; VEIGA, 2010), o que orientou a atenção do Estado brasileiro para o crescimento da 

economia deixando as questões sociais, como educação, saúde, habitação, reforma agrária etc., e ambientais, 

como preservação dos recursos naturais, em segundo plano. 
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que se encontravam: maximizar os índices de produtividade por meio de uma maior 

racionalização e modernização da produção para obter, consequentemente, mudanças 

qualitativas nas condições de vida no meio rural (FONSECA, 1985; QUEDA, 1987). Ou seja, 

de acordo com Queda (1987), a extensão rural supunha uma sequência linear segundo a qual, 

iniciando pela disseminação de conhecimentos e inovações tecnológicas, seria possível 

alcançar o aumento da produção e produtividade agropecuária, o que resultaria no 

crescimento da renda e, finalmente, no bem-estar das famílias rurais. 

A extensão rural apresentava-se, assim, como uma fábula, veículo de disseminação da 

ideologia dominante e do mito da superação da pobreza e da desigualdade social apenas pela 

adoção de inovações científico-tecnológicas nas atividades agrícolas, novas racionalidades de 

produção e integração dos agricultores aos mercados e ao sistema financeiro. Com a produção 

de fabulações como essas, o projeto extensionista dissimulava as verdadeiras causas da 

pobreza e miséria no campo, quais sejam, o desenvolvimento desigual e contraditório inerente 

ao modo de produção capitalista e os fatores histórico-estruturais da formação social à qual 

pertencia os agricultores, e atribui à técnica e à ciência as únicas soluções para os mesmos 

(FONSECA, 1985; QUEDA, 1987; CAPORAL; 1991).  

Nos anos 1950, o processo de modernização da atividade agropecuária brasileira se 

caracterizou, basicamente, pelo aumento dos índices de mecanização e consumo de 

fertilizantes concentrados em NPK38 (DELGADO, 1984), estimulado pelo Estado e por 

empresas norte-americanas, como a International Basic Economics Corporation de Nelson 

Rockefeller, um dos principais articuladores da criação e disseminação das ACARs pelo país 

(MENDONÇA, 2010).  

À medida que esse processo se reproduzia, o espaço rural brasileiro se transformava 

em um meio cada vez mais artificializado, mecanizado, continuamente instrumentalizado, 

constituído de objetos culturais e técnicos, onde os tempos sociais, tempos rápidos, passavam 

a se sobrepor e a se contrapor aos tempos naturais, tempos lentos, formando o que Santos 

(2008[1996]) denomina de meio-técnico. Por conseguinte, novas e revolucionárias dinâmicas 

espaço-temporais começavam a surgir no campo como consequência do trabalho 

extensionista, ensejando uma maior aproximação, dependência e subordinação do rural ao 

urbano e da agricultura à indústria, fenômeno que se intensificaria nas décadas seguintes. 

Em 1954, como desdobramento da política anticomunista dos EUA para a América 

Latina, operacionalizada por meio do “Programa Ponto IV” do Presidente Harry S. Truman, 

                                                 
38  Nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K). 
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os governos brasileiro e norte-americano assinaram um novo acordo de cooperação técnico-

financeira para a criação do Escritório Técnico de Agricultura (ETA), que se tornou, 

juntamente com a AIA, um dos principais órgãos de financiamento e apoio operacional ao 

movimento de expansão territorial do serviço de extensão rural para os demais estados da 

federação (FONSECA, 1985; OLINGER, 1996; CAPORAL, 1991, 1998). Com efeito, 

mediante ações patrocinadas pelo par AIA-ETA, novas agências extensionistas passaram a ser 

criadas no país. Até o final da década de 1950, o serviço de extensão já estava presente em 12 

estados da federação, atingindo a totalidade dos estados (22) na década seguinte, e todo o país 

nos anos 1970, após a criação de agências extensionistas nos Territórios Federais de 

Rondônia, Roraima e Amapá39 (FIG. 19). De acordo com Rodrigues (1997), em termos 

relativos, em 1980 77,7% do total de municípios da federação eram assistidos pelo serviço 

extensionista. 

 

FIGURA 19: Territorialização do serviço de Extensão Rural no Brasil entre as décadas de 1940-1970. Fonte: 

FONSECA, 1985; PEIXOTO, 2008. 

 

                                                 
39 É importante observar os Territórios Federais de Rondônia, Roraima e Amapá só foram elevados à condição 

de “Estados” membros da Federação brasileira na década de 1980: Rondônia (1981), Roraima e Amapá (1988). 

Enquanto “Territórios Federais”, estes territórios não gozavam de autonomia política, pertencendo à União 

enquanto autarquias territoriais integrantes da União. 
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Em decorrência da expansão territorial das ACARs, tornou-se necessária a criação de 

um órgão coordenador do serviço extensionista em nível nacional, destinado a preservar a 

filosofia, os princípios, as normas e a metodologia assentadas no modelo difusionista-

inovador. Além disso, tal órgão deveria acompanhar o desempenho das instituições filiadas, 

apoiar a capacitação profissional para garantir a eficácia dos serviços, concentrar e distribuir 

os recursos obtidos junto às fontes de financiamento de origem nacional e internacional 

(FONSECA, 1985; OLINGER, 1996; CAPORAL, 1998).  

Para atender a estes propósitos, em 1956 foi fundada a Associação Brasileira de 

Crédito e Assistência Rural (ABCAR), entidade privada sem fins lucrativos coordenada e 

mantida por instituições como a AIA, o ETA, o Banco do Brasil, os Ministérios da 

Agricultura e Educação etc. (FONSECA, 1985). A partir disso, formava-se o Sistema 

Federativo ABCAR, denominado na legislação brasileira como Sistema Brasileiro de 

Extensão Rural (SIBER) (PEIXOTO, 2008). 

Com a criação da ABCAR, o serviço extensionista passou por mudanças institucionais 

significativas, perdendo parte de seu caráter aleatório e improvisado, e sendo executado por 

meio da centralização, planejamento, racionalização e administração das ações, com o 

propósito de difundir de forma mais rápida e eficiente seu projeto educativo por todo o 

território nacional (FONSECA, 1985).  

A partir disso, tornou-se possível a elaboração do primeiro plano nacional da extensão 

rural, o Plano Diretor Quinquenal 1961-1965, que se constituiu num importante instrumento 

de apoio à política agrícola dos anos 1960 (FONSECA, 1985; OLINGER, 1996; CAPORAL, 

1998). Com a elaboração deste plano, a ABCAR almejava mudar sua forma de trabalho 

desconexa às diretrizes governamentais para a agricultura e obter junto ao poder público o 

reconhecimento e apoio financeiro para a execução de seus serviços (FONSECA, 1985; 

PETTAN, 2010). 

Em decorrência dessa aproximação com o planejamento estatal, em 1961 a ABCAR 

obteve duas importantes manifestações de apoio do governo federal: foi declarada “entidade 

de utilidade pública” (Decreto nº 50.622) e reconhecida como coordenadora do Sistema de 

Extensão e Crédito Supervisionado (Decreto nº 50.632) (OLINGER, 1996; CAPORAL, 

1998). Por meio dessas medidas legais, instituía-se o compromisso entre o SIBER e o Estado, 

passando as entidades extensionistas a contar com o apoio financeiro do poder público (60% 

dos recursos financiados pela União e 40% pelos governos estaduais) e a subordinar-se às 

suas orientações para o desenvolvimento agrícola (FONSECA, 1985). 
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Consequentemente, essa subordinação do SIBER ao Estado brasileiro encerrará, de 

acordo com Queda (1987), uma fase da extensão rural em que sua tarefa fundamental foi a de 

anunciar a modernização da base técnica da agricultura, executada mediante um trabalho 

educativo orientado no sentido de “educar para consumir”, tornar os agricultores tanto 

produtores de alimentos e matérias-primas como também consumidores dos produtos 

industriais. 

Para Rodrigues (1997) essa primeira fase da extensão rural no Brasil, compreendida 

entre os anos de 1948 e 1962, é denominada “humanismo assistencialista”, caracterizando-se 

e diferenciando-se das fases subsequentes (Difusionismo Produtivista – 1963-1985; 

Humanismo Crítico – 1985-1989) pela realização de serviços voltados prioritariamente aos 

pequenos agricultores, tendo como unidade de trabalho a “família rural” e destinando-se à 

promoção de melhorias em suas condições de vida mediante a difusão de novas ideias e 

conhecimentos, renovação de hábitos e atitudes. 

Caporal (1998), por sua parte, denomina o período entre 1948-1960 de “familiar 

assistencialismo”, no qual os programas de extensão não tinham uma relação direta e mais 

estreita com as ações governamentais para o setor agrícola, de modo que o serviço 

extensionista podia desenvolver uma prática de natureza mais social, centrada na assistência 

integral às famílias em todos os aspectos de sua vida cotidiana. Entretanto, não obstante estes 

propósitos, o extensionismo acabou, de forma geral, beneficiando mais a alguns grupos do 

que a outros, já que nem todos os pequenos agricultores tinham condições de realizar as 

mudanças sugeridas pelos técnicos e o crédito supervisionado não resolvia seus principais 

problemas, além de ser, sobretudo, inacessível a muitas famílias (CAPORAL, 1998). 

A partir do compromisso político assumido com o governo federal, o serviço 

extensionista passaria a ser executado sob novas orientações filosóficas e operacionais, 

buscando atender as prioridades das políticas governamentais de desenvolvimento agrícola 

(FONSECA, 1985; QUEDA, 1987; RODRIGUES, 1997; CAPORAL, 1998). Com efeito, as 

ações executadas pelos técnicos extensionistas se ajustarão continuamente às políticas de 

modernização agrícola e de controle dos movimentos sociais rurais, assumindo vários 

“programas de impacto” criados nos anos 196040 e passando a atuar, desse modo, como um 

“braço do governo no campo” (QUEDA, 1987; RODRIGUES, 1997). 

                                                 
40 Programas como o de Crédito Agrícola, Comercialização, Preços de Insumos e Produtos Agrícolas, Programa 

dos Corredores de Exportação e Plano de Melhoramento da Alimentação e do Manejo do Gado Leiteiro 

(PLAMAN), Programa de Integração Nacional (PIN), Programa de Desenvolvimento do Oeste (PRODOESTE), 

Programa de Expansão dos Vales Úmidos do Nordeste, da Transamazônica e outros (PETTAN, 2010). 
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Inicia-se, então, a segunda fase da extensão rural no país, denominada por Rodrigues 

(1997) de “Difusionismo Produtivista” (1963-1984) e por Caporal (1998) de “Produtivismo 

Modernizador” (1961-198041). Neste segundo momento, o SIBER passará a ter como público 

preferencial os grandes e médios agricultores, delimitando como unidade de trabalho o 

“produtor rural” e orientando a ação extensionista à intensificação da modernização da 

atividade agropecuária por meio do uso de uma nova modalidade de crédito, denominada 

Crédito Rural Orientado (CRO), voltado prioritariamente à difusão de inovações tecnológicas 

no campo, diferentemente do CRS, que tinha como característica ser um crédito integral às 

necessidades das famílias (RODRIGUES, 1997; CAPORAL, 1998). 

Assim sendo, o planejamento do serviço extensionista se amoldava à política agrícola 

implementada pelos governos militares, a qual priorizou a intensificação do processo de 

modernização da base técnica da agricultura em detrimento de um projeto de transformação 

radical da estrutura fundiária almejado pelos movimentos sociais e sindicais da época 

(CAPORAL, 1998; DELGADO, 2005; OLIVEIRA, 2007). Não obstante a promulgação da 

Lei nº 4.504 em 1964, intitulada “Estatuto da Terra”, a tão esperada “reforma agrária” não 

passará, nas palavras de Oliveira (2007), de uma “farsa histórica”, permanecendo intocada a 

extrema concentração fundiária do país.   

De acordo com Delgado (2005), esta política de “modernização técnica sem reforma 

agrária”, denominada por modernização conservadora, se originou de um diagnóstico e um 

programa de fomento à produção agropecuária elaborados pelo grupo de economistas da USP 

liderados pelo Prof. Antonio Delfim Netto42, os quais negavam que a estrutura fundiária e as 

relações de trabalho prevalecentes no campo eram problemas econômicos relevantes. Assim, 

para este grupo a expansão do setor agrícola deveria ocorrer apenas em quatro âmbitos, a 

saber: 1) nível técnico da mão-de-obra; 2) nível de mecanização; 3) nível de utilização de 

adubos e 4) estrutura agrária eficiente (DELGADO, 2005).  

                                                 
41 A diferença temporal entre Rodrigues (1997) e Caporal (1998) justifica-se pelo fato de que, para o primeiro, a 

segunda fase do extensionismo se inicia concomitantemente à implementação do Plano Trienal (1963-1965), 

pelo qual a extensão rural deverá se pautar em suas ações. Esta segunda fase termina com o fim do Regime 

Militar, tendo em vista que a partir disso se inicia um movimento voltado à construção de uma prática 

extensionista mais humana e libertadora. Já para Caporal (1998), a segunda fase se inicia no momento em que é 

lançado o Plano Quinquenal do SIBER (1961), pelo qual os órgãos extensionistas passaram a atuar em 

consonância com o modelo de desenvolvimento colocado em prática pelo Estado brasileiro. Esta segunda fase 

termina com mudanças ocorridas no discurso oficial do extensionismo, atendendo às críticas internas e externas 

que recebera nas últimas décadas e passando a reorientar o serviço extensionista para os pequenos e médios 

agricultores. Essas mudanças estarão materializadas nas Diretrizes do SIBER para o ano de 1980. 

42 Antonio Delfim Netto fez parte dos governos militares nos seguintes cargos: Conselho Consultivo de 

Planejamento (CONSPLAN) durante o governo Castelo Branco, Ministério da Fazenda nos governos Costa e 

Silva e Médici e Ministério da Agricultura no governo Figueiredo.  
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Orientando-se então por estas recomendações, o Estado brasileiro desenvolveu um 

aparato institucional destinado a aprofundar as relações técnicas entre a agricultura e a 

indústria e de ambas com o setor externo, subsidiando, desse modo, a modernização das 

forças produtivas no campo. De acordo com R. Hespanhol (2008, p. 120), este aparato era 

constituído pela:  

a) criação do Estatuto dos Trabalhadores Rurais (1963) e do Estatuto da Terra 

(1964); b) concessão de crédito subsidiado por meio do Sistema Nacional de Crédito 

Rural (SNRC) (1965); c) investimento em pesquisa agronômica e extensão rural, 

favorecendo a disseminação do modelo produtivista; d) política fundiária, 

valorizando a propriedade privada atrelada ao mercado de terras e, ao mesmo tempo, 

controlando ou intervindo nos movimentos sociais de trabalhadores rurais. 

 

Dentre estas medidas, a instituição do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) em 

1965, ao qual o SIBER esteve vinculado, foi considerada um coroamento de todo esforço até 

então realizado pelos órgãos extensionistas (OLIVEIRA, 1984), se constituindo no principal 

instrumento para aceleração do ritmo de modernização agrícola e ampliação de sua 

abrangência espacial (HESPANHOL, A. N., 2008), além de estimular, conforme aponta 

Delgado (2005, p. 57), “a reorientação das políticas agrícolas dos Institutos por produto e o 

fortalecimento das estruturas fomentadoras da produtividade e funcionalidade do crescimento 

capitalista no setor”. Desse modo, por meio de uma ampla concessão de crédito a juros 

módicos, o governo federal procurava compensar o setor agrícola da transferência de recursos 

a que estava submetido no modelo de desenvolvimento urbano-industrial adotado pelo país 

(HESPANHOL, 1997). 

Em meio a este contexto, com a interveniência do International Republican Institute 

(IRI) e da United States Agency for International Development (USAID), foi assinado em 

1966 um protocolo de articulação pesquisa-extensão entre a ABCAR e o Departamento de 

Pesquisa e Experimentação Agropecuária (DPEA). Buscava-se, a partir de então, implementar 

um programa de trabalho conjunto entre os institutos regionais de pesquisa e as agências 

estaduais de extensão rural, contemplando ações de treinamento dos extensionistas, avaliação 

dos resultados das pesquisas, edição de publicações técnicas, divulgação do trabalho realizado 

pelos institutos e organização anual da Semana de Pesquisa-Extensão (RODRIGUES, 1987b).  

Cumpre destacar, que neste período iniciou-se a constituição do chamado complexo 

agroindustrial brasileiro (CAI), o qual se caracterizou pelo desenvolvimento de um ramo 

industrial à montante do setor agropecuário (produção de inovações físico-químicas, 

mecânicas e biológicas para as atividades agropecuárias) e outro à jusante deste setor 

(processamento dos produtos agrícolas), originando um sistema de agroindústrias em parte 
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voltado para a produção de bens de consumo interno e em parte voltado para a exportação 

(DELGADO, 1984). Tornava-se imperativo, nesse sentido, articular os serviços de pesquisa e 

extensão para que a produção e difusão de tecnologias e conhecimentos se fizessem de forma 

mais eficiente, ágil e em consonância com as demandas dos agentes interessados na 

modernização agrícola, sobretudo a burguesia industrial e a aristocracia rural. 

No início dos anos 1970, o Estado brasileiro realizará profundas mudanças 

institucionais nos órgãos de pesquisa e extensão rural com o intuito de centralizar sob seu 

estrito controle as políticas de investigação e extensão, buscando atender as necessidades mais 

imediatas de geração e difusão de conhecimentos e tecnologias para o desenvolvimento das 

atividades agropecuárias no país (RODRIGUES, 1987b; GONÇALVES NETO, 1997; 

CAPORAL, 1998; GRAZIANO DA SILVA, 2003).  

Nesse sentido, em 1972 foi criada a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA), empresa pública destinada a promover, estimular, coordenar e executar 

atividades de pesquisa e produção de inovações científico-tecnológicas para o setor 

agropecuário (RODRIGUES, 1987b; GONÇALVES NETO, 1997; CAPORAL, 1998). 

Complementarmente, em substituição à ABCAR, foi criada em 1974 a Empresa Brasileira de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (EMBRATER) com o propósito de realizar, de modo 

ágil e eficiente, a difusão de inovações produzidas pela EMBRAPA, visando o aceleramento 

da modernização do setor agropecuário em consonância com os objetivos e metas dos Planos 

Nacionais de Desenvolvimento (PNDs) do Regime Militar (FONSECA, 1985; RODRIGUES, 

1987b; GONÇALVES NETO, 1997; CAPORAL, 1998). 

Ao longo de seus primeiros anos de atividade, a EMBRAPA priorizou como estratégia 

de ação a articulação entre pesquisadores, extensionistas, agências de crédito, indústria de 

insumos (máquinas, sementes, agrotóxicos, fertilizantes etc.) e produtores rurais para a 

elaboração de pacotes tecnológicos que continham recomendações técnicas e estimativas 

contábeis específicas para determinadas categorias de produtores (RODRIGUES, 1987b). 

Depois de elaborados, tais pacotes eram difundidos pelos órgãos extensionistas e financiados 

pelas agências de crédito. De acordo com Delgado (1984), as ações desenvolvidas pela 

empresa se concentraram na geração de “inovações biológicas”, voltando-se para o 

melhoramento genético das culturas agrícolas e da pecuária, atividades consideradas de 

retorno lento e imprevisível, o que as tornavam altamente custosas e inviáveis ao capital 

privado. Neste caso, os produtos destinados à exportação, a exemplo de commodities como 

café, soja, milho, cana de açúcar, laranja etc., receberam maiores investimentos em pesquisas 
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do que as culturas voltadas ao mercado interno, produzidas por pequenos e médios produtores 

e avaliadas como de maior importância para a dieta alimentar da sociedade brasileira, como 

arroz, feijão, batata, mandioca, tomate etc. (GONÇALVES NETO, 1997).  

Cumpre ressaltar, que neste novo contexto científico-tecnológico, a produção de 

inovações passava a não depender tanto da pressão e demanda dos produtores rurais, 

sobretudo dos pequenos e médios, mas sim do setor industrial – situado a montante e a jusante 

da agricultura, o qual tinha na atividade agropecuária um proeminente mercado para a 

reprodução ampliada de seu capital (DELGADO, 1984; QUEDA, 1987; GRAZIANO DA 

SILVA, 2003).  

Por sua parte, a EMBRATER se tornou o centro do poder político-econômico do 

serviço extensionista no país, administrando os recursos financeiros fornecidos pelo governo 

brasileiro ou obtidos junto a programas de cooperação assinados com outras nações e 

organismos internacionais (CAPORAL, 1998). Como desdobramento desse processo, as 

ACARs foram transformadas em Empresas de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(EMATERs) e passaram a se subordinar às diretrizes da EMBRATER, condição 

imprescindível para o recebimento do apoio financeiro do governo federal (OLINGER, 1996; 

CAPORAL, 1998; PEIXOTO, 2008). No que concerne aos agricultores a serem atendidos 

pelos serviços prestados pelas empresas associadas, a EMBRATER definiu os grandes e 

médios produtores rurais como público prioritário, tendo em vista que estes eram os principais 

beneficiários da política de crédito rural subsidiado e potenciais consumidores dos pacotes 

tecnológicos elaborados pela EMBRAPA (RODRIGUES, 1997). 

Consolidava-se, assim, o processo de institucionalização da extensão rural no Brasil 

enquanto instrumento do Estado para a expansão das relações de produção capitalistas no 

campo, contribuindo para a manutenção da hegemonia das classes dominantes nos meios rural 

e urbano, modernização da base técnica do setor agropecuário e, consequentemente, 

exploração, expropriação e subordinação dos agricultores ao capital industrial, comercial e 

financeiro. Nas palavras de Fonseca (1985, p. 181):  

Esta foi a fórmula encontrada pelo Estado, como legítimo representante da classe 

dominante, para continuar utilizando as atividades extensionistas para servir a seu 

interesse e garantir, através de roupagens novas (o processo de modernização), a 

sobrevivência de um corpo velho e doente – o setor agrícola brasileiro – onde o 

trabalho de muitos faz a riqueza de alguns. 

 

Como desdobramento desse processo, passa a ocorrer um crescimento expressivo dos 

indicadores de utilização de insumos modernos nas atividades agropecuárias e de aumento e 

especialização da produção de alimentos e matérias-primas no campo, denotando uma 
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significativa transformação da base técnica no meio rural (DELGADO, 1984; MARTINE, 

1991; GONÇALVES NETO, 1997; GRAZIANO DA SILVA, 2003; SORJ, 2008[1980]). 

Entre 1960 e 1980, por exemplo, o consumo de fertilizantes sintéticos (concentrados em 

NPK) elevou-se em mais de 2.000% (DELGADO, 1984) e o uso de agrotóxicos – 

eufemisticamente denominados por “defensivos agrícolas” – cresceu em 400% 

(GONÇALVES NETO, 1997) (TAB. 11). No caso dos indicadores referentes à mecanização 

agrícola, ocorre neste período um acréscimo aproximado de 800% no tamanho da frota de 

tratores de quatro rodas (DELGADO, 1984), o que implicou na redução da relação hectare 

explorado/trator equivalente a 3.407 hectares por trator em 1960 para 572 hectares por trator 

em 1980 (GRAZIANO DA SILVA, 2003). 

TABELA 11  

Indicadores de modernização agrícola no período de 1960-1980, Brasil 

Insumos físico-químicos e mecânicos / Anos 1960 1970 1980 

Fertilizantes Químicos (NPK) (Consumo 

Aparente em Toneladas de Nutrientes) 

198,4 999 4.066 

Agrotóxicos (Consumo aparente em Toneladas) 16.193 39.469 84.394 

Frota de tratores de quatro rodas e de esteiras  61.345 145.309 545.205 

Hectare explorado/trator 3.407 1.483 572 

Fonte: Fertilizantes Químicos: Associação Nacional para Difusão de Adubos – ANDA – e Sindicato de Adubos 

e Colas do Estado de São Paulo apud Delgado (1984); Agrotóxicos: O Defensivo Agrícola, Agroanalysis apud 

Gonçalves Neto (1997); Frota de Tratores de Quatro Rodas e de Esteiras: Censo Agropecuário do IBGE (1960, 

1970, 1980) apud Delgado (1984); Hectare explorado/trator: Kageyama (1986) apud Graziano da Silva (2003). 

 

Os resultados obtidos na expansão da oferta agrícola nesse período apresentam um 

relativo sucesso, sobretudo para as culturas destinadas à exportação e à produção de matérias-

primas agroindustriais, como soja, cana-de-açúcar, laranja e milho, as quais, de acordo com 

análises de Hespanhol (1997), tiveram um expressivo crescimento da produção, 

diferentemente das culturas destinadas ao abastecimento do mercado interno, que estagnaram 

ou até mesmo reduziram sua oferta per capita. 

Consoante as interpretações de Santos e Silveira (2001), a difusão no campo brasileiro 

de insumos físico-químicos, mecânicos e biológicos evidencia um fenômeno de formação de 

um novo meio geográfico, caracterizado pelo acréscimo constante da técnica, da ciência e da 

informação. A partir disso, as atividades agropecuárias passam a experimentar um acentuado 

processo de cientifização, possibilitando ao homem criar uma nova “natureza” com o 

propósito de maximizar constantemente os índices de eficiência, produtividade e lucro. 

Portanto, à medida que o componente científico-tecnológico passa a dominar e orientar todo o 
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processo produtivo, a atividade agropecuária se torna cada vez mais tecnicizada, 

racionalizada, especializada e mercantilizada, sujeitando-se à indústria e aos fatores/ordens 

que transcendem a dimensão natural do ciclo de produção e a escala dos mercados locais. 

Origina-se, com efeito, um novo e cada vez mais globalizado espaço rural, no qual 

expande-se a natureza humanizada/artificial e as relações sócio-espaciais entre os sujeitos e 

agentes deste e de outros espaços são ampliadas e subordinadas às novas ordens e 

racionalidades estranhas às lógicas locais. Segundo Santos (2008[1996], p. 304): 

Cria-se, praticamente, um mundo rural sem mistério, onde cada gesto e cada 

resultado deve ser previsto de modo a assegurar a maior produtividade e a maior 

rentabilidade possível. Plantas e animais já não são herdados das gerações 

anteriores, mas são criaturas da biotecnologia; as técnicas a serviço da produção, da 

armazenagem, do transporte, da transformação dos produtos e da sua distribuição, 

respondem ao modelo mundial e são calcadas em objetivos pragmáticos, tanto mais 

provavelmente alcançados, quanto mais claro for o cálculo na sua escolha e na sua 

implantação. [...] Nesse mundo rural assim domesticado, implanta-se um império do 

tempo medido, em que novas regularidades são buscadas. O respeito tradicional às 

condições naturais (solo, água, insolação etc.) cede lugar, em proporções diversas, 

segundo os produtos e as regiões, a um novo calendário agrícola baseado na ciência, 

na técnica e no conhecimento. 

 

Desse modo, o espaço rural modernizado passa a se constituir num meio técnico-

científico-informacional, no qual ciência, tecnologia e informação configuram, dialética e 

indissociavelmente, o alicerce da produção, utilização, organização e funcionamento de um 

novo meio geográfico, participando plenamente da criação de processos vitais e da produção 

de novas espécies animais e vegetais (SANTOS, 2008[1996]).  

No entanto, conforme afirmam Delgado (1984), Martine (1991), Gonçalves Neto 

(1997), Graziano da Silva (2003) e Sorj (2008[1980]), todo esse processo de modernização 

agropecuária não se realizou de forma homogênea em termos espaciais, socioeconômicos e 

tecnológicos, muito pelo contrário, se caracterizou por uma profunda diferenciação e exclusão 

de grupos sociais, regiões econômicas e produtos alimentícios destinados ao mercado interno. 

Ou seja, não só preservou, mas também aprofundou ainda mais a extrema desigualdade do 

campo brasileiro. Os principais beneficiários da constituição de um meio técnico-científico-

informacional no espaço rural do país foram a aristocracia rural, as indústrias nacionais e 

estrangeiras e os grandes agentes financeiros.  

Percebe-se, portanto, que este meio técnico-científico-informacional produzido e 

difundido com o apoio fundamental dos órgãos de extensão rural serviu (e ainda serve) aos 

interesses dos agentes hegemônicos do modo de produção capitalista, assegurando o 

funcionamento e a reprodução das ações de ordem global que buscam impor uma 

racionalidade hegemônica a todos os sujeitos e espaços.  
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3.2 A (auto)crítica ao modelo difusionista-inovador e a crise da extensão rural: a 

emergência de um movimento por mudanças institucionais no serviço 

extensionista brasileiro – A denúncia da extensão como perversidade 
 

 

Se em vista dos resultados obtidos com a integração técnica da agricultura com a 

indústria, entre os capitais financeiro, comercial, industrial e agrícola e de um maior 

estreitamento das relações entre o rural e o urbano, a modernização levada a cabo na segunda 

metade do século XX pode ser considerada um sucesso, o mesmo não se pode dizer dos 

efeitos gerados para os pobres do campo, para as regiões mais carentes do país, para as 

culturas agrícolas destinadas ao abastecimento do mercado interno e para a preservação da 

qualidade dos recursos naturais e produção de alimentos mais saudáveis. Delgado (1984, p. 

39), a esse respeito, argumenta: 

Todo esse processo de modernização se realiza com intensa diferenciação e mesmo 

exclusão de grupos sociais e regiões econômicas. Não é, portanto, um processo que 

homogeneíza (sic) o espaço econômico e tampouco o espectro social e tecnológico 

da agricultura brasileira. Ao contrário, deve-se ressaltar que a concentração espacial 

do projeto modernizante, abrange basicamente os Estados do Centro-Sul brasileiro 

(MG, GO, RJ, SP, PR, SC e RS). Por seu turno, ocorre paralelamente um 

movimento de concentração da produção, abrangendo um número relativamente 

pequeno de estabelecimentos (entre 10 e 20% dos estabelecimentos rurais, conforme 

o indicador de modernização que se tome), que respondem por parcelas crescentes 

da produção.  

 

Com efeito, esse processo contribuiu para acentuar ainda mais a concentração da 

propriedade da terra no Brasil, ocasionando um expressivo êxodo rural, superexploração dos 

trabalhadores rurais e concentração da renda (DELGADO, 1984; MARTINE, 1991; 

GRAZIANO DA SILVA, 2003; SORJ, 2008[1980]). Ademais, gerou altos custos 

socioambientais no campo e nas cidades decorrentes do desmatamento e queimadas de 

florestas, degradação dos solos e intensificação dos processos erosivos, aumento 

indiscriminado no uso de fertilizantes sintéticos e agrotóxicos, perda da diversidade biológica 

e da diversidade cultural, constituindo-se em sérias ameaças à autonomia e à soberania 

alimentar dos pequenos agricultores (GRAZIANO NETO, 1985; CAPORAL; 

COSTABEBER, 2004; PORTO-GONÇALVES, 2006). 

Ao final dos anos 1970, esse modelo de desenvolvimento agrícola começa a apresentar 

sinais de esgotamento, afetado diretamente pelo fim do longo ciclo de crescimento econômico 

do país; aumento expressivo nos preços do barril de petróleo; ajustamento da economia à crise 

do endividamento externo e interno; altos índices de inflação, e, principalmente, pela retração 

do financiamento agrícola baseado no crédito farto e fortemente subsidiado (MARTINE, 

1991; HESPANHOL, 1997; DELGADO, 2005). A crise desse modelo de desenvolvimento 
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decretará, consequentemente, a desaceleração da orientação produtivista da EMBRATER 

(RODRIGUES, 1997).  

Diante dessa conjuntura, os princípios filosóficos e teórico-metodológicos que 

orientavam a extensão rural no Brasil passaram a ser objeto de críticas e questionamentos 

dentro e fora dos órgãos extensionistas.  

Tais críticas e questionamentos, a propósito, já vinham sendo feitos desde 1969, 

quando a obra “Extensión o Comunicación?”, de Paulo Freire, foi publicada. Nesta obra, o 

autor argumenta que a prática extensionista se caracteriza como um ato autoritário de 

adestramento e manipulação, que faz do agricultor um “papel em branco” para sua 

propaganda, buscando persuadi-lo ao uso de um pacote tecnológico com a promessa de ser a 

panaceia de seus problemas, impedindo-o, assim, de se afirmar como um sujeito cognoscente, 

ser humano conhecedor e transformador de sua própria história e espaço. 

Conforme as interpretações de Caporal (1991), os órgãos extensionistas assumiam a 

função de Aparelho Ideológico de Estado, executando seus serviços com a retórica de 

promover melhorias nas condições de vida e bem estar das famílias assistidas [o que 

denominamos como a extensão como fábula], mas tendo como objetivos, na verdade, 

garantir a manutenção do status quo e assegurar a expansão das relações de produção 

capitalista no meio rural [o que denominamos como a extensão como perversidade].  

Observa-se, com efeito, que o trabalho pedagógico da extensão rural – difundir 

conhecimentos e técnicas e promover mudanças na mentalidade e nas atitudes dos 

agricultores – ocultava a razão de ser da prática extensionista: o propósito político, que 

buscava disseminar, consciente ou inconscientemente, entre a população rural a ideologia das 

classes dominantes para preservar, e ao mesmo tempo mascarar sob um discurso 

“cientificamente” construído, as relações de dominação e subordinação presentes no meio 

rural (FONSECA, 1985).  

Denunciava-se, assim, a extensão como perversidade, a serviço da reprodução de 

práticas espaciais heterônomas portadoras de novas verticalidades (SANTOS, 2008[1996]), as 

quais constituíram-se como vetores de uma racionalidade superior, despótica, pragmática e 

geradora de uma nova ordem no campo, visando mudar a mentalidade dos agricultores para 

uma conduta social mais mercantilizada, empresarial, capitalista, tornando-os “presas dóceis” 

e passíveis de alienação e disciplinarização pelos atores hegemônicos do capitalismo global. 

Em meados dos anos 1970, estas questões repercutiram nos debates sobre o currículo 

do ensino da extensão rural nas instituições acadêmicas e nas discussões ocorridas no interior 
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dos órgãos extensionistas, nas associações de profissionais de ATER, nos movimentos sociais 

e sindicais, culminando com a proposta elaborada em 1977 por Juan Bordenave de “re-pensar 

a extensão” (CAPORAL, 1991, 1998; MUSSOI, 1998).  

Este processo reverberou, posteriormente, no planejamento e nas diretrizes de política 

da EMBRATER, que passou a absorver as críticas externas e internas e a mudar seu discurso 

no sentido de propor novas orientações às suas filiadas. Assim, no início dos anos 1980 a 

empresa recomendava que o “planejamento local” (municipal) dos escritórios extensionistas 

deveria ser realizado de forma mais “participativa”, envolvendo o maior número e diversidade 

de sujeitos, sobretudo os pequenos e médios agricultores, e resgatando o modelo de trabalho 

desenvolvido na origem do serviço extensionista no país, voltado à “propriedade como um 

todo”, não mais especializando-se em culturas agrícolas de forma separada (CAPORAL, 

1991, 1998). Ademais, a entidade aconselhava que a transferência de tecnologias deveria 

prezar pela defesa do meio ambiente, conservação dos recursos naturais, utilização de fontes 

alternativas de energia e uso racional dos recursos hídricos (ibidem).  

Inicia-se, a partir de então, a primeira fase do período “Crítico Reflexivo” (1980-1990) 

do serviço extensionista brasileiro (CAPORAL, 1998), marcado por mudanças no discurso 

oficial sobre os fins e os meios da extensão rural, com a instituição de novas diretrizes de 

política e novas orientações para a prática extensionista. 

No entanto, apesar das mudanças no discurso oficial, a maioria dos extensionistas 

continuava a atuar seguindo os tradicionais métodos difusionistas elaborados por Everett 

Rogers e a orientar-se pelas metas produtivistas das políticas agrícolas do Estado brasileiro, 

agindo de forma acrítica e autoritária no sentido de transferir “alternativas” tecnológicas e 

metodológicas aos agricultores (CAPORAL, 1991, 1998). No que tange à proposição de um 

“planejamento participativo” junto às famílias rurais, constatou-se que este se restringiu às 

etapas iniciais dos estudos da realidade, identificação de problemas e soluções, ou seja, uma 

“participação” utilitária e funcional destinada a legitimar a execução das ações e programas 

extensionistas (ibidem). Ademais, nas ações desenvolvidas não propunham nenhuma 

iniciativa de transformação efetiva e mais radical da realidade onde atuavam, apenas medidas 

mitigatórias que buscavam responder a alguns problemas causados pelo modelo de 

desenvolvimento seguido pelo país (ibidem).  

Observa-se, então, que neste primeiro momento os grupos “mais conservadores” 

mantinham sua posição dominante sobre os “mais progressistas”, impedindo que as mudanças 
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no discurso oficial se operacionalizassem na prática extensionista. Dias (2007, p. 14), a 

propósito, destaca: 

Estas reações conservadoras demonstram o poder do ethos estabelecido durante o 

período do “difusionismo produtivista”. Foi naquele período que a ação 

extensionista construiu e estabeleceu seu sentido de ser. Na trajetória histórica deste 

serviço, vários serão os momentos em que este ethos demonstrará sua persistência. 

 

Não obstante este fracasso, o movimento por uma transformação radical da extensão 

rural se manteve firme em seus propósitos, aproximando-se das organizações de movimentos 

sociais e articulando-se interna e externamente com o intuito de promover novas estratégias 

de resistência para romper com o paradigma teórico-metodológico de difusão de inovações 

prevalecente no serviço extensionista brasileiro (DIAS, 2007). 

Com o fim do Regime Militar em 1985, criou-se um ambiente altamente favorável ao 

fortalecimento deste movimento, possibilitando-lhe reivindicar institucionalmente a 

construção de uma política extensionista mais popular e democrática, voltada prioritariamente 

aos pobres do campo: pequenos agricultores, arrendatários, parceiros, sem-terra etc., sobre os 

quais recaíram os maiores ônus da modernização conservadora. Inicia-se, de acordo com 

Rodrigues (1997), o período do “Humanismo Crítico” da extensão rural brasileira. 

Com efeito, a partir de maio daquele ano, a EMBRATER passaria a ser presidida por 

Romeu Padilha de Figueiredo, adepto das teorias de Paulo Freire e crítico do modelo 

extensionista convencional (CAPORAL, 1991, 1998). Em seu discurso de posse, Figueiredo 

deixava claro que daquele momento em diante introduzia-se um novo perfil político-

ideológico nas orientações aos extensionistas: antagônico ao paradigma hegemônico-

conservador e assentado em perspectivas emancipatórias, descentralizadas, democráticas e 

dialógicas de intervenção.  

Temos de tornar os nossos serviços acessíveis a um número bem maior de pequenos 

agricultores e de suas organizações. Devemos ser bem mais permeáveis às suas 

demandas. Para isso, não só repensaremos e aperfeiçoaremos, tornando mais 

democráticos os métodos e processos educacionais do trabalho extensionista, como 

ambicionaremos a descentralização e a democratização dos processos decisórios de 

planejamento e de execução da Extensão Rural em nosso país (EMBRATER, 

198643, p. 13 apud CAPORAL, 1991, p. 48). 

 

Assim, a EMBRATER se propunha a realizar uma ampla e profunda reorientação e 

reconstrução das bases filosóficas e teórico-metodológicas do discurso e da prática 

extensionista. Começa a emergir, com efeito, a extensão como possibilidade, projeto de 

prática espacial insurgente orientada por princípios mais humanos, solidários e democráticos.  

                                                 
43 EMBRATER – Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural. A Extensão Rural, 

Desenvolvimento e Democracia: pronunciamentos do Presidente da EMBRATER em 1985. Brasília-DF: 

EMBRATER, 1986.  
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Em que pese todos os esforços despendidos44 pela empresa para a operacionalização 

das mudanças ocorridas nas bases filosóficas, objetivos e diretrizes do serviço extensionista, a 

distância entre o discurso e a forma como se exercia a prática extensionista pouco foi alterada 

e, em muitos casos, ampliada, indicando que as medidas e críticas realizadas se mostravam 

insuficientes para que a extensão rural abandonasse de forma definitiva e imediata o enfoque 

difusionista que orientava seu modo de agir no campo. 

De acordo com Rodrigues (1997), a mudança de estratégia na política agrícola do 

Governo Sarney (1985-1990), voltando-se para a obtenção de “supersafras”, colocou em 

cheque os “compromissos sociais” assumidos pela EMBRATER e, consequentemente, as 

tentativas de reorientação do serviço extensionista em favor dos pequenos agricultores e da 

execução de um trabalho orientado à promoção humana integral de suas famílias. Ademais, a 

resistência interna dos setores “conservadores” e as ameaças de extinção da EMBRATER em 

decorrência das políticas neoliberais adotadas neste período também impediram a realização 

de mudanças profundas no serviço extensionista (RODRIGUES, 1997).  

Caporal (2014), por sua parte, acrescenta que havia uma grande disparidade entre as 

orientações fornecidas pela EMBRATER e a sua receptividade pelos gestores das EMATERs 

e extensionistas de campo, que tinham um longo histórico de medidas conservadoras em suas 

filosofias e ações de trabalho. Nesse sentido, as entidades extensionistas passaram a realizar 

uma leitura seletiva da política instituída pela EMBRATER, seguindo apenas as diretrizes que 

lhes fossem mais convenientes, especialmente aquelas que não gerassem conflitos com os 

posicionamentos político-ideológicos de seus gestores e com a política agrícola dos governos 

estaduais (CAPORAL, 1991, 2014; CAPORAL; COSTABEBER, 2004). No caso da 

EMATER-RS/ASCAR, por exemplo, Caporal (1991) argumenta que as mudanças ocorridas 

nas diretrizes da nova política da EMBRATER não alcançaram o sucesso esperado por causa 

de três fatores impeditivos principais: fortes vínculos e compromissos da extensão rural com o 

Estado capitalista; normas e regras impostas pela instituição aos seus servidores; as ações 

conscientes ou inconscientes dos próprios agentes extensionistas. 

Cumpre também ressaltar que o insucesso desse movimento insere-se em um contexto 

político-social mais amplo, de enfraquecimento e recuo do “compromisso” assumido com os 

mais pobres por diversos agentes governamentais durante a transição do Regime Militar para 

                                                 
44 Estudos de iniciativas realizadas por ONGs, aumento do contingente de profissionais da área de bem-estar 

social, apoio a projetos de melhoria das condições de saúde, alimentação, educação e organização da população 

rural, formação e capacitação dos técnicos visando o desenvolvimento de um processo dialógico e participativo 

que considerava o homem como sujeito de sua ação etc. (CAPORAL, 1991, 1998). 
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a Nova República, tendo como principais causas de debilitação a reforma ministerial de 1986, 

o fracasso do Plano Cruzado I e os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte 

(RODRIGUES, 1997).  

Diante dessa reviravolta na conjuntura política, as mudanças radicais ocorridas nas 

diretrizes e objetivos da EMBRATER, somadas às críticas tecidas à modernização 

conservadora da agricultura, criaram um clima de tensão com os setores mais reacionários do 

Estado brasileiro, que se articulavam com o objetivo de propor ao Poder Executivo a extinção 

da empresa (OLINGER, 1996; RODRIGUES, 1997; CAPORAL, 1998). Reinicia-se, então, 

uma nova ofensiva destes setores contra a EMBRATER, tendo em vista que ao final da 

década de 1970 e no início dos anos 1980 o Ministro Antonio Delfim Netto já havia sugerido 

a sua dissolução ou incorporação à EMBRAPA (RODRIGUES, 1997; MUSSOI, 1998).  

Com efeito, desconsiderando as disposições constitucionais sobre a obrigação do 

Estado em manter o serviço extensionista no país e atendendo às imposições do receituário 

neoliberal dos organismos financeiros internacionais no sentido de “enxugamento da máquina 

estatal” e redução do déficit público, o governo federal enviou ao Congresso Nacional, em 15 

de janeiro de 1989, o Decreto Nº 97.455, que estabelecia a extinção da EMBRATER e de 

outras empresas estatais (OLINGER, 1996; CAPORAL, 1998; MUSSOI, 1998).  

Em reação a esta medida, ocorreu em Brasília uma grande marcha mobilizada pela 

Federação das Associações e Sindicatos dos Trabalhadores da Extensão Rural do Brasil 

(FASER) e com o apoio de produtores rurais e políticos ao nível municipal, estadual e federal, 

pressionando o Congresso Nacional a revogar o decreto federal e impedir a extinção da 

EMBRATER e de outras empresas estatais (OLINGER, 1996; CAPORAL, 1998; MUSSOI, 

1998; PEIXOTO, 2008). Em que pese esta vitória do movimento extensionista, a 

EMBRATER sairia desse processo bastante fragilizada e desgastada perante o governo 

federal e a própria opinião pública (OLINGER, 1996; CAPORAL, 1998). Ademais, em 

termos financeiros a situação dos órgãos extensionistas se agravaria ao final do ano de 1989, 

quando o Banco Mundial encerrou o financiamento a programas de apoio aos pequenos 

produtores, responsáveis por mais de 50% dos recursos orçamentários de muitas EMATERs, 

sobretudo da região Nordeste (MUSSOI, 1998). 

Neste sentido, após quatro décadas de relativo sucesso e crescimento, a extensão rural 

se via diante de um processo de perda de prestígio e legitimidade junto ao Estado e de 

diminuição da qualidade das ações realizadas com os produtores rurais, enfrentando diversos 

questionamentos e críticas sobre a eficiência, relevância e o alto custo de se manter um 
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serviço com um quadro de servidores tão grande e abrangência espacial tão expressiva no país 

(OLINGER, 1996; MUSSOI, 1998).  

Diante dessa conjuntura, em março de 1990, como parte de um amplo pacote de 

políticas de caráter neoliberal executadas nos primeiros meses de governo do Presidente 

Fernando Collor de Mello (1990-1992), visando a “reforma administrativa” do setor público 

via “desmontagem do Estado”, a EMBRATER seria definitivamente extinta. Com efeito, a 

coordenação do Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural (SIBRATER) 

ficou sob a responsabilidade da EMBRAPA até o ano de 1993, quando foi transferida para o 

recém criado Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural (DATER), vinculado ao 

Ministério da Agricultura (OLINGER, 1996; CAPORAL, 1998; MUSSOI, 1998). 

A partir dessa medida, o governo federal deixou de ter participação efetiva no 

financiamento e na organização da política extensionista no país, ficando a extensão rural sob 

a responsabilidade dos governos estaduais e municipais e de várias entidades e organizações 

não-governamentais. Consequentemente, o serviço extensionista passou a vivenciar uma crise 

sem precedentes em sua história, com casos drásticos de reestruturação, fusão e extinção de 

empresas nos estados, demissão de servidores, arrocho salarial, sucateamento da infraestrutura 

de trabalho, cobrança pelas assistências prestadas aos agricultores, perda da organicidade e 

articulação entre as EMATERs etc. (OLINGER, 1996; CAPORAL, 1998, 2014; DIAS, 2007; 

PEIXOTO, 2008). 

Frente ao duro golpe sofrido com a extinção da EMBRATER, os dirigentes das 

EMATERs criaram, em março de 1990, a Associação Brasileira de Entidades Estaduais de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (ASBRAER), a qual teve como propósito superar a 

carência de um órgão de coordenação nacional e defender os interesses das empresas filiadas 

junto ao poder público e ao setor privado, buscando a manutenção e o revigoramento da 

atividade extensionista em todo o país (OLINGER, 1996; CAPORAL, 1998). 

Concomitantemente, inicia-se neste período o processo de transição ambientalista em 

algumas entidades de ATER, com a execução de programas e projetos voltados à recuperação 

e conservação ambiental, como no caso da EMATER-RS/ASCAR (CAPORAL, 1998). 

Cumpre ressaltar que, a despeito da política de desmonte do aparato de extensão rural 

federal, os serviços extensionistas não deixaram de ser ofertados nos estados, uma vez que as 

EMATERs eram regidas por leis estaduais e outros dispositivos legais, ainda eram essenciais 

como instrumento político-ideológico de legitimação das políticas agrícolas e porque também 

havia uma demanda muito grande de seus serviços no campo (CAPORAL, 1998). Ademais, 
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emergiu por todo o país uma variedade de agentes executores de serviços de ATER, como 

organizações não-governamentais (ONGs), cooperativas, associações de produtores, 

sindicatos de trabalhadores rurais, agroindústrias etc., contribuindo para o aperfeiçoamento da 

prática extensionista mediante o uso de metodologias inovadoras e participativas junto aos 

agricultores mais pobres e marginalizados (DIAS, 2008).  

Em meio a este contexto, os movimentos sociais organizados e as entidades de 

assessoria agrária45 se articularam com o propósito de reivindicar do Estado brasileiro a 

criação de políticas agrícolas diferenciadas para os agricultores familiares. Para fundamentar 

suas demandas, estes agentes sociais utilizaram como referência os estudos realizados pela 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) em parceria com o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), que propuseram um conjunto 

de diretrizes para nortear a formulação de políticas públicas adequadas à agricultura familiar 

(MATTEI, 2005). Ao mesmo tempo, a FASER, em cooperação com a Confederação Nacional 

dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), realizou em setembro de 1995 um seminário 

para discutir a necessidade de reestruturação dos serviços de ATER no país, objetivando 

promover um novo modelo de desenvolvimento rural voltado ao fortalecimento dos 

produtores familiares no país (PETTAN, 2010). 

Em atendimento às reivindicações destes movimentos, o governo federal criou em 

1994 o Programa de Valorização da Pequena Produção Rural (PROVAP), o qual se constituiu 

no embrião da mais importante, duradoura e abrangente política pública destinada à produção 

familiar no país: o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). 

O Pronaf foi instituído em 1996 com o propósito de fornecer crédito oficial com juros 

especiais aos agricultores familiares, considerado o maior segmento do setor agrícola 

nacional, porém o mais descapitalizado e fragilizado em termos de capacidade técnica e 

inserção nos mercados agropecuários, incapaz de obter financiamentos com as taxas de juros 

vigentes para os produtores comerciais (MATTEI, 2005; GUANZIROLI, 2007; 

HESPANHOL, A. N. 2008). 

De acordo com Pettan (2010), a criação do PRONAF pode ser considerada o 

coroamento tanto das lutas dos movimentos sociais organizados como também da maior 

aproximação das entidades estaduais de ATER com os produtores familiares, fortalecendo e 

legitimando as pressões exercidas junto ao governo federal para a criação de políticas públicas 

exclusivas à agricultura familiar. No entanto, deve-se ressaltar que esta aproximação ocorreu 

                                                 
45 Com destaque para o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) e a Comissão Pastoral da Terra (CPT). 
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mais em razão da necessidade de sobrevivência institucional das entidades de ATER do que 

por motivos de afinidade ideológica com este público ou pela formação e atuação profissional 

dos técnicos extensionistas, tradicionalmente acostumados a trabalhar com a agricultura 

moderna e empresarial em muitos estados brasileiros (DIAS, 2007, 2008).  

Ao longo do tempo, o vínculo criado entre o PRONAF e a extensão rural reforçou as 

velhas práticas do modelo difusionista-inovador, sobretudo a disseminação de inovações 

científico-tecnológicas aos produtores rurais, tendo em vista que os projetos se tornaram 

meros instrumentos de liberação de crédito para a modernização das atividades agropecuárias, 

contemplando apenas a dimensão produtiva da promoção do desenvolvimento da agricultura 

familiar (DIAS, 2007). Ademais, os técnicos passaram a trabalhar preferencialmente com os 

agricultores familiares mais capitalizados, considerados os mais vinculados ao mercado e 

mais propensos à adoção de novas tecnologias para as atividades agropecuárias (DIAS, 2008).  

Diante dessa conjuntura, no ano de 1997, a ASBRAER, juntamente com a FASER, 

CONTAG, Ministério da Agricultura e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) realizou um novo seminário voltado à continuidade do debate sobre a definição de 

novos rumos para a extensão rural no país. O principal propósito deste evento foi construir um 

projeto de ATER exclusiva para os produtores familiares brasileiros, que deveria ter como 

missão, não apenas fornecer assistência técnica para aumentar a produção e a produtividade 

no campo, mas, sobretudo, “contribuir para despertar o conjunto das energias capazes de fazer 

do meio rural um espaço propício na luta contra a exclusão social” (ABRAMOVAY, 1998, p. 

140). Os debates realizados durante o seminário culminaram na criação do “Workshop 

Nacional: uma nova assistência técnica e extensão rural centrada na Agricultura Familiar”, do 

qual surgiu a proposta de criação de um modelo de ATER pública estatal e não-estatal, 

descentralizada, pluralista, autônoma e gratuita, orientada pelo desenvolvimento rural 

sustentável e exclusiva à agricultura familiar (PEIXOTO, 2008).  

Neste sentido, tendo em vista que diversos estudos realizados sobre as políticas 

públicas de apoio à agricultura familiar revelaram que as deficiências e carências nos serviços 

de ATER criavam graves impedimentos a uma maior abrangência sócio-espacial destas 

políticas, impedindo-as de atingirem seus objetivos finais, tornava-se imperativo a construção 

de uma nova política extensionista que promovesse a oferta de serviços gratuitos, de 

qualidade e em quantidade satisfatória à demanda dos agricultores familiares (BRASIL, 

2003). A esse respeito, A. N. Hespanhol (2008, p. 86) ressalta:  

A agricultura familiar, embora também tenha acesso ao financiamento a baixas taxas 

de juros por meio do PRONAF, continua enfrentando muitas dificuldades para se 
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manter, pois apenas o acesso ao crédito oficial não é suficiente para viabilizá-la. A 

agricultura praticada pelos pequenos produtores rurais precisa ser pensada para além 

do mercado. A simples oferta de crédito à baixas taxas de juros não é suficiente, pois 

se fazem necessárias a disponibilização de serviços de assistência técnica e extensão 

rural públicos de qualidade e a criação de canais preferenciais para a 

comercialização de produtos gerados por tais produtores. 

 

Diante disso, buscando criar condições mais favoráveis à operacionalização do 

programa de governo “Vida digna no campo”, com especial atenção para as questões da 

agricultura familiar, do fortalecimento da ATER e do desenvolvimento sustentável e solidário, 

o Presidente Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010), eleito em 2002, promulgou o Decreto nº 

4.739/03 que estabelecia a transferência da competência da extensão rural pública do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) (DIAS, 2007; PEIXOTO, 2008; PETTAN, 2010). 

Complementarmente, em abril de 2004, o Departamento de Infra-Estrutura e Extensão Rural 

(DIER) foi substituído pelo Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural (DATER) 

e transferido do MAPA para o MDA, onde vinculou-se à Secretaria de Agricultura Familiar 

(SAF) (CAPORAL, 2014).  

Desse modo, percebe-se um claro esforço do governo federal neste início do século 

XXI em reorientar os serviços de ATER ao atendimento das demandas da agricultura familiar 

e de um modelo de desenvolvimento rural mais sustentável e solidário, tendo em vista que o 

MDA, conforme apontado por A. N. Hespanhol (2008), se configura como um ministério 

voltado à promoção de políticas direcionadas aos produtores familiares e aos assentamentos 

rurais46, enquanto o MAPA está incumbido do estabelecimento de políticas para agricultura 

empresarial, cognominada de “agronegócio”. 

A partir dessa nova conjuntura, estavam criadas as condições fundamentais para a 

reestruturação dos serviços de ATER no país e para a formulação de uma nova política 

extensionista, que começou a ser elaborada em 2003 e foi instituída formalmente em maio de 

2004 com a denominação de “Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – 

PNATER” (BRASIL, 2004). 

No item a seguir, abordaremos de forma mais aprofundada as iniciativas realizadas 

pelo MDA/SAF/DATER para a implementação desta política e os principais avanços 

alcançados e desafios enfrentados pelo serviço extensionista para se adequar às suas diretrizes 

e atender aos seus objetivos, buscando a construção de uma extensão como possibilidade, 

                                                 
46 Inadequadamente denominada, de acordo com o autor, de “política de reforma agrária”. 
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promotora de práticas espaciais insurgentes, voltadas ao empoderamento, autonomia e 

emancipação social dos agricultores familiares. 

 

 

3.3 A (difícil) implementação da PNATER no período 2004-2014: avanços e 

impasses na construção da dialogicidade para a promoção da liberdade e da 

transição agroecológica no campo brasileiro – A extensão como possibilidade 
 

 

A conjuntura socioambiental que marca o início do século XXI é caracterizada pela 

forte influência dos ideais do desenvolvimento sustentável no planejamento das políticas 

públicas de desenvolvimento rural, o qual não se restringe apenas à dimensão econômica das 

atividades produtivas, mas integra as dimensões social, ecológica, territorial, política e 

cultural com o propósito de atender as necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade de reprodução das gerações futuras (CMMAD, 1987; SACHS, 1993, 2001). No 

âmbito político nacional, observa-se a consolidação de um governo democrático e popular que 

procurava criar mecanismos de participação e controle social das políticas públicas.  

Em meio a esse contexto, a PNATER foi elaborada com o propósito de instituir novas 

bases filosóficas e teórico-metodológicas para a construção de uma prática extensionista mais 

comprometida com a sustentabilidade dos agroecossistemas e com o empoderamento, 

autonomia e emancipação dos sujeitos sociais rurais até então alijados das políticas de 

desenvolvimento implementadas no país, representando uma continuidade e um salto 

qualitativo da proposta de repensar a extensão rural surgida na década de 1980. Inicia-se, 

então, o período que denominamos “ambientalista emancipador”. 

O processo de elaboração da política foi realizado a partir da organização de 

seminários, audiências e encontros com diversos agentes governamentais e da sociedade civil 

visando compilar sugestões para subsidiar a construção dos objetivos, diretrizes, princípios e 

metodologias para renovação dos serviços de ATER (CAPORAL, 2006, 2011, 2014). Após 

este trabalho, foi realizado em Brasília-DF, no mês de setembro de 2003, um seminário 

nacional em que foi aprovado o documento final da PNATER. Constata-se, assim, uma 

primeira e significativa ruptura em relação aos programas de ATER elaborados ao longo do 

século XX sem um processo de consulta e envolvimento de agentes sociais não estatais e 

implementados “de cima para baixo” pelas entidades extensionistas.  

No entanto, em que pese esta abertura concedida à sociedade civil e as boas intenções 

presentes no texto da PNATER, a construção “democrática” da política (CAPORAL, 2006, 

2011, 2014) deve ser, ao nosso olhar, relativizada. Entendemos que a participação 
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democrática num processo de elaboração de uma política pública não deve se limitar à 

realização de “consultas” e “coleta de sugestões” e à promoção de audiências públicas para 

aprovação de documentos pré-elaborados, pois em tais ocasiões muitos atores não participam 

do processo de forma efetiva ou são apenas representados por um representante legal 

(presidentes, diretores etc.). Ademais, tais eventos nem sempre reúnem um número expressivo 

de atores interessados47 ou sequer dão a eles poder de decisão sobre as propostas apresentadas 

em textos que foram pré-elaborados para aprovação de seu conteúdo. Por isso, consideramos 

que, embora a abertura concedida aos agentes estatais e à sociedade civil seja um marco 

importante da PNATER, a construção “democrática” da mesma deve ser relativizada. 

Já no que concerne à sua implementação, a PNATER se configura como uma política 

pública de gestão multicêntrica48, a qual confere protagonismo a diversos agentes, estatais e 

não estatais, na criação e execução de ações para se enfrentar um problema de interesse 

coletivo (SECCHI, 2010). Assim, o serviço extensionista passou a ser organizado na forma de 

um Sistema Nacional Descentralizado de ATER pública, com gestão compartilhada entre 

representantes do governo federal, das instituições estaduais de ATER, das entidades de 

representação da agricultura familiar e das organizações representativas da sociedade civil que 

atuam na promoção do desenvolvimento rural sustentável (BRASIL, 2004).  

A partir dessa mudança, passaram a ser consideradas como instituições aptas a 

participarem do Sistema Nacional Descentralizado de ATER pública: as entidades estatais de 

ATER, as organizações de agricultores familiares e não-governamentais que realizam 

atividades de ATER, as cooperativas de técnicos e agricultores etc. (BRASIL, 2004).  

Ao reconhecer outras entidades não estatais como prestadoras dos serviços de ATER e 

apoiar suas atividades a partir da alocação de recursos públicos, a PNATER demonstra estar 

em consonância com estudos internacionais que recomendam o fomento e o auxílio das ações 

executadas por ONGs, associações de produtores rurais, centros de investigação etc., tendo 

em vista que tais organizações podem realizar, em muitos casos, ações de forma mais 

eficiente e efetiva do que os próprios órgãos públicos (ALEX et al., 2004). De acordo com 

Diesel (2012), diante da heterogeneidade social existente no campo, que reverbera na 

                                                 
47 De acordo com Caporal (2006, 2011, 2014) os eventos organizados para elaboração do texto da PNATER 

contaram com a participação de mais de 100 entidades de ATER e da sociedade civil e mais de 500 pessoas, 

números bem inferiores em relação ao total de instituições de extensão rural e de técnicos extensionistas do país. 

48 De acordo com Secchi (2010), na literatura especializada dos estudos sobre políticas públicas existem duas 

correntes antagônicas quanto à definição do que deve ser considerado como uma “política pública”: a estatista 

ou estadocêntrica, que considera tais políticas como exclusividade de agentes estatais, e a multicêntrica ou 

policêntrica, que reconhece as organizações não-governamentais, privadas, organismos multilaterais, 

juntamente com os agentes estatais, como protagonistas no estabelecimento de políticas públicas. 
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heterogeneidade de demandas, considera-se que os sistemas maduros de extensão rural devem 

ser fundamentados no pluralismo institucional. 

Dias (2007, 2008), por sua parte, argumenta que tal reconhecimento evidencia a 

incapacidade do Estado em prover exclusivamente os serviços de ATER no país, 

constituindo-se numa estratégia de terceirização coerente com as intervenções realizadas em 

diversos serviços públicos, sem, contudo, deixarem de ser públicos e gratuitos. 

Além das inovações apresentadas em sua formulação e gestão, a PNATER buscou 

instituir uma mudança radical nos enfoques teóricos, filosóficos e metodológicos que 

fundamentam a extensão rural. Neste sentido, a política propõe uma ruptura com a prática 

extensionista convencional assentada no paradigma difusionista-inovador e no pacote 

tecnológico da “Revolução Verde”, norteando-se, nesta nova fase, por um enfoque holístico e 

integrador das estratégias de desenvolvimento, por uma abordagem multidisciplinar dos 

agroecossistemas e por um paradigma tecnológico baseado nos princípios da agroecologia. 

De acordo com Caporal (2014), a definição da agroecologia como referencial 

tecnológico e teórico-metodológico da extensão rural é considerada uma inédita inovação da 

PNATER, porquanto trata-se da primeira política pública do governo federal a incluir esta 

temática como orientação para a promoção do desenvolvimento rural sustentável no país. 

Cumpre observar, no entanto, que isso indica que assim como a agricultura 

convencional foi imposta como modelo a ser seguido pelos extensionistas e agricultores, a 

agroecologia também o foi, não lhes dando outras opções de escolha de modelos de produção 

sustentáveis e/ou mais adaptados à realidade socioeconômica e socioambiental de cada 

agricultor, tais como as agriculturas de conservação, integrada, sustentável, orgânica etc.  

Para orientar as entidades de ATER, foram fixados cinco princípios que definem como 

deve ser operacionalizada a nova extensão rural então proposta. A seguir, estes princípios são 

indicados resumidamente: 

1. Assegurar, com exclusividade aos agricultores familiares, assentados e 

comunidades tradicionais (quilombolas, indígenas, ribeirinhos etc.) o acesso ao 

serviço de assistência técnica e extensão rural pública, gratuita, de qualidade e em 

quantidade suficiente, visando o fortalecimento da agricultura familiar; 

2. Contribuir para a promoção do desenvolvimento rural sustentável, com 

ênfase em processos de desenvolvimento endógeno e orientado pelo uso sustentável 

dos recursos naturais; 

3. Adotar uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, estimulando a 

adoção de novos enfoques metodológicos participativos e de um paradigma 

tecnológico baseado nos princípios da Agroecologia; 

4. Estabelecer um modo de gestão capaz de democratizar as decisões, contribuir 

para a construção da cidadania e facilitar o processo de controle social no 

planejamento, monitoramento e avaliação das atividades;  
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5. Desenvolver processos educativos permanentes e continuados, a partir de um 

enfoque dialético, humanista e construtivista (BRASIL, 2004, p. 7). 

 

Adicionalmente, foram estabelecidas 14 (quatorze) diretrizes que discriminam as 

principais orientações para a implementação da PNATER no país. Em termos gerais, tais 

diretrizes reforçam a necessidade de se apoiar ações de desenvolvimento equitativo e 

solidário; garantir a oferta permanente e contínua dos serviços de ATER; promover a gestão 

compartilhada das atividades extensionistas; viabilizar parcerias entre entidades de ATER e 

outras organizações públicas e não-governamentais; fomentar a construção e a valorização de 

mercados locais; elaborar planos de ATER adaptados às diversidades regionais, ambientais, 

culturais, étnicas e de gênero etc. 

Por meio desses princípios e diretrizes, busca-se nortear os agentes extensionistas ao 

atendimento do objetivo geral da política instituída, qual seja: 

Estimular, animar e apoiar iniciativas de desenvolvimento rural sustentável, que 

envolvam atividades agrícolas e não agrícolas, pesqueiras, de extrativismo, e outras, 

tendo como centro o fortalecimento da agricultura familiar, visando a melhoria da 

qualidade de vida e adotando os princípios da Agroecologia como eixo orientador 

das ações (BRASIL, 2004, p. 9). 

 

Para alcançar este objetivo geral, foram elencados outros sete objetivos específicos, os 

quais ressaltam, em termos gerais, a necessidade de se: contribuir para a melhoria da renda e 

da segurança alimentar e nutricional no campo; estimular a produção e adaptação de 

tecnologias de menor impacto ecológico e socialmente acessíveis; incentivar a criação de 

laços de solidariedade que fortaleçam a capacidade de intervenção coletiva dos sujeitos 

sociais rurais e promover a valorização e o resgate dos saberes locais como ponto de partida 

para a transformação da realidade rural. 

No que diz respeito aos procedimentos utilizados para o cumprimento destes objetivos, 

a PNATER orienta que as metodologias adotadas na ação extensionista devem se 

fundamentar numa pedagogia construtivista e humanista, fomentando a geração e apropriação 

coletiva de conhecimentos, o diálogo entre os saberes tradicionais e o conhecimento científico 

e a adoção e adaptação de tecnologias voltadas à sustentabilidade das práticas e manejos 

agrícolas. Ademais, deverão assegurar a avaliação participativa de seus resultados e do 

potencial de sua replicabilidade em outros contextos sócio-espaciais e socioculturais. Com 

efeito, torna-se imprescindível o uso de procedimentos metodológicos que sejam aplicados de 

forma democrática, participativa, dialética e dialógica, tendo como ponto de partida a 

realidade e o conhecimento local e como finalidade tornar os sujeitos sociais rurais agentes 

protagonistas de um modelo de desenvolvimento rural local e sustentável.  
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Neste sentido, a dialogicidade se afirma enquanto essência do que-fazer educativo 

libertador de uma extensão rural renovada proposta pela PNATER, almejando a promoção da 

liberdade e da transição agroecológica por meio da transformação do agrônomo em um 

educador-educando e do agricultor em um educando-educador (FREIRE, 1983[1969]). 

A partir de uma análise propriamente geográfica, percebe-se que a PNATER busca 

instituir e/ou fortalecer uma prática espacial insurgente orientada por outras formas de 

racionalidade na produção e organização do espaço rural, racionalidades paralelas e 

concorrentes que, incapazes de se subordinarem plenamente à racionalidade hegemônica, 

devem se insurgir como estratégias de resistência a ela e contribuir para o engendramento de 

novos e sustentáveis processos de reprodução sócio-espacial que assegurem a emancipação e 

o empoderamento dos sujeitos sociais rurais. São outras formas de racionalidade que se 

configuram como contra-racionalidades, e estão localizadas, de acordo com Santos 

(2008[1996], p. 309, destaques acrescidos):  

De um ponto de vista social, entre os pobres, os migrantes, os excluídos, as 

minorias; de um ponto de vista econômico, entre as atividades marginais, 

tradicional ou recentemente marginalizadas; e, de um ponto de vista geográfico, 

nas áreas menos modernas e mais “opacas”, tornadas irracionais para usos 

hegemônicos.  

 

Ao transpor esta análise para o contexto do novo modelo de extensão rural proposto 

pela PNATER, observa-se que as contra-racionalidades encontram-se presentes entre os 

agricultores familiares, quilombolas, indígenas, assentados etc.; nas suas atividades 

tradicionais de cultivos agroalimentares para o mercado interno, e nos espaços onde o meio 

técnico-científico-informacional ainda é pouco significativo ou inexistente, espaços opacos 

onde o tempo é vivido como um tempo lento, a temporalidade dos homens lentos. 

A partir de processos que subsidiem a instituição e/ou fortalecimento destas contra-

racionalidades, viabilizar-se-ão a recriação e a renovação dos espaços de contiguidade, locus 

da existência e resistência comum, da cooperação e integração solidária, isto é, de 

horizontalidades, onde a coesão horizontal está posta a serviço da sociedade civil tomada 

como um todo, é caracterizada por uma natureza que é tanto econômica, social, cultural como 

também geográfica, e que permitirá, “a partir da base da sociedade territorial, encontrar um 

caminho que se anteponha à globalização perversa e nos aproxime da possibilidade de 

construir uma outra globalização” (SANTOS, 2008[1996], p. 259). 

Acrescenta-se, ademais, que na medida em que a PNATER estabelece como um de 

seus pilares fundamentais o reconhecimento e o respeito à pluralidade e às diversidades 

territoriais, étnicas, de gênero, de geração e de condições socioeconômicas, culturais e 
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ambientais, a nova extensão rural volta-se para o que Massey (2004) defende como 

reconhecimento “político” da diferença, admitindo a co-existência de uma multiplicidade de 

histórias num mesmo espaço e concedendo ao “outro” o direito a ter uma trajetória 

relativamente autônoma, sem persuadi-lo (obrigá-lo?), como por longo tempo foi o caso, a 

trilhar o caminho percorrido pela sociedade urbano-moderna para alcançar o “progresso”, o 

“desenvolvimento” e a “modernidade”. Conforme ressalta a autora: 

O argumento aqui, neste trabalho, é o de que um verdadeiro reconhecimento 

“político” da diferença deve entendê-la como algo mais do que um lugar numa 

sequência; de que um reconhecimento mais completo da diferença deveria 

reconhecer a contemporaneidade da diferença, reconhecer que os “outros” realmente 

existentes podem não estar apenas nos seguindo, mas ter suas próprias estórias para 

contar. Neste sentido, seria concedido ao outro, ao diferente, pelo menos um 

determinado grau de autonomia. Seria concedida pelo menos a possibilidade de 

trajetórias relativamente autônomas. Em outras palavras, isto levaria em 

consideração a possibilidade da co-existência de uma multiplicidade de histórias 

(MASSEY, 2004, p. 15).  

 

Ainda dialogando com as teorizações de Massey (2004), observa-se que na mudança 

proposta pela PNATER o espaço rural deixa de ser compreendido apenas como um 

receptáculo das tecnologias e conhecimentos produzidos para a modernização das atividades 

agropecuárias, consoante ao modelo da extensão convencional, passando a ser interpretado 

enquanto a esfera do encontro, da possibilidade da existência da multiplicidade, da 

pluralidade, da co-existência e luta entre distintas trajetórias, constituindo-se, por conseguinte, 

em produto dos entrelaçamentos e dos não-entrelaçamentos dessas relações.  

Neste sentido, se ao longo do século XX a extensão rural se instituiu majoritariamente 

enquanto uma prática espacial heterônoma destinada à construção do meio técnico-científico-

informacional no campo a serviço dos agentes hegemônicos do modo de produção capitalista, 

neste século XXI deve buscar se instituir enquanto uma prática espacial insurgente, uma 

possibilidade, promessa de realização da utopia de transformação do espaço rural em um 

lugar de cooperação e integração solidária ante o atual estado de fragmentação, alienação e 

individualização em que se encontra. Com efeito, a extensão enquanto possibilidade visa 

construir em conjunto com as famílias rurais um projeto de desenvolvimento que seja pensado 

e gerido a partir de decisões originadas de motivações locais, de baixo para cima, orientando-

se por uma revalorização do indivíduo enquanto cidadão e um ser pensante e crítico, 

estimulando a substituição das monoculturas agrícolas e do conhecimento pela 

sociobiodiversidade dos policultivos e dos saberes tradicionais dos agricultores, levando em 

conta as especificidades e diversidades de seu meio geográfico, a governança democrática e 
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participativa e, especialmente, o redimensionamento das relações de poder que limitam a 

emancipação e a autonomia dos grupos hegemonizados.  

Visando, então, criar condições favoráveis ao processo de transição do modelo 

convencional de extensão rural para outro assentado nos princípios, diretrizes, objetivos e 

metodologias acima enunciados, o MDA/SAF/DATER realizou a partir de 2004 inúmeras 

ações em cooperação com outros ministérios, órgãos federais e entidades civis no sentido de 

implementação da PNATER.  

Inicialmente, foi criado o Comitê Nacional de ATER no âmbito do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF), formado paritariamente por entidades 

governamentais e da sociedade civil com o objetivo de orientar as atividades desenvolvidas 

pelo DATER e se tornar um espaço democrático de debates, proposições e acompanhamento 

das ações empreendidas desde a institucionalização da política (CAPORAL, 2006, 2008).  

A partir disso, foram firmados contratos para execução de Projetos de Capacitação de 

Agricultores Familiares e Técnicos; convênios com as entidades de ATER dos 27 estados 

federativos visando a ampliação e modernização da infraestrutura de trabalho; seminários em 

todos os estados da federação, nos quais ocorreu a apresentação da PNATER aos agentes de 

extensão rural e foram feitas propostas às entidades extensionistas (estatais e não-estatais) 

para a elaboração de um Plano Estadual de ATER; Oficinas de Nivelamento Conceitual sobre 

as novas bases conceituais da política, visando capacitar os técnicos para se tornarem agentes 

multiplicadores destas bases em suas entidades; criação de Redes Temáticas de ATER 

buscando articular as entidades de extensão rural e aprimorar o intercâmbio de conhecimentos 

e experiências sobre diferentes temas estratégicos focalizados na política (CAPORAL, 2006). 

Em 2008, no âmbito do Comitê Nacional de ATER foi elaborado o Programa Nacional 

de Assistência Técnica e Extensão Rural (PRONATER), instrumento criado com o objetivo 

de propor um conjunto de nove ações voltadas à operacionalização da PNATER, a saber: 1) 

ATER na agricultura familiar; 2) ATER em áreas indígenas; 3) ATER para comunidades 

quilombolas; 4) ATER especializada para mulheres rurais; 5) Assistência técnica e 

capacitação para agricultores assentados por programas de reforma agrária; 6) Apoio a 

projetos de inovação tecnológica para agricultura familiar da região semiárida; 7) Fomento à 

produção de tecnologias e conhecimentos apropriados à agricultura familiar; 8) Formação de 

agentes de ATER; 9) Gestão e administração do programa (CAPORAL, 2008). Para a 

execução dessas ações, o PRONATER recorreu a diferentes instrumentos de parceria, 
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destacando-se: convênios, contratos de repasse, termo de parceria, termo de referência, 

chamada de projetos, emendas parlamentares e projeto inovador (PETTAN, 2010). 

Somam-se a estas iniciativas outras atividades realizadas ao longo do período 2004-

2014 visando qualificar o trabalho dos agentes de extensão conforme os princípios e objetivos 

da PNATER e apoiar projetos para disponibilização de tecnologias de base ecológica 

adaptadas à agricultura familiar, conforme se observa no quadro 7. 
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QUADRO 7  

Ações realizadas pelo MDA/SAF/DATER para implementação da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER), Brasil 2004-2014 

(Continua) 

2004 2005 2006 2007 2008 

Destinação de R$ 42.065.598 ao fomento 

à ATER para agricultores familiares. 

Convênios com escolas agrotécnicas e 

universdades (10 instituições de ensino) 

para a formação de 200 estudantes para 

trabalharem junto às entidades de ATER 

por dois anos após a conclusão do curso. 

Realização de cursos sobre resgate de conhecimentos, produção, uso 

e comercialização de plantas medicinais.  

Realização de um curso de 40 horas para agentes de ATER que 

atuam em saúde no meio rural. 

Realização de 15 cursos de 

curta duração para 523 

extensionistas. 

Financiamento de 18 projetos para 

ampliação da oferta de serviços de ATER 

executados por entidades não-

governamentais.  

Realização do 1º Curso de Aperfeiçoamento por Alternância em 

Agroecologia para Técnicos Agropecuários de Nível Médio dos 

Territórios da Cidadania da Região Amazônica, destinado a 100 

técnicos de instituições governamentais e não-governamentais. 

 

Convênios com três universidades (UFSC, UNICAMP, UFRPE) 

e com a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira do 

Pará (CEPLAC-PA) para a realização de 35 cursos de 

aperfeiçoamento para 1.250 agentes de ATER, com duração 

entre 40 a 80 horas. Estas iniciativas levaram à 

institucionalização dos cursos nestas organizações, possibilitando 

a continuidade das ações em nível regional. 

 

Foram destinados R$ 3.939.641,00 em ações de capacitação de 

agentes de ATER.  

Realização de 24 eventos de capacitação para 1.193 extensionistas. 

Foram destinados R$ 9.029.198 a estes eventos. 

Apoio às atividades desenvolvidas por 

aproximadamente 270 escolas que adotam 

a Pedagogia da Alternância (Escolas 

Famílias Agrícola – EFAs – e Casas 

Família Rural – CFRs) através de 

convênios firmados com a União Nacional 

das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil 

(UNEFAB) no valor de R$ 1,2 milhões. 

Entre 2005-2007 foram firmados acordos com universidades para a realização de 7 (sete) cursos de especialização, com 360 horas de duração, em 

“Extensão Rural para o Desenvolvimento Sustentável”. Os cursos foram totalmente financiados pelo DATER, inclusive com ajuda de custos para 

os estudantes. Ao final deste triênio, foram formados mais de 280 especialistas oriundos de entidades governamentais e não-governamentais. 

Destinação de R$ 54.958.309 ao fomento à ATER para agricultores 

familiares 
Destinação de R$ 8.523.386 

à capacitação de agentes de 

ATER. 

 

Destinação de 

R$ 107.747.381 ao fomento à ATER para 

agricultores familiares. Apoio a dezenas de cursos superiores e 

técnicos em Agroecologia em vários 

estados do país e a diversos eventos 

realizados sobre esta temática, como o II 

Congresso Brasileiro de Agroecologia 

(CBA) em novembro de 2004, que contou 

com a presença de mais de 3.500 

participantes. 

Elaboração do Programa Nacional de Apoio à Agricultura de Base 

Ecológica nas Unidades Familiares de Produção – “Programa 

Agroecologia”, pelo qual foram concedidos R$ 40 milhões para o 

fomento de ações de capacitação de técnicos e agricultores(as), 

disponibilização de conhecimentos e tecnologias, e realização de 

eventos para se discutir os currículos das ciências agrárias e outras 

atividades correlatas à extensão rural. Ademais, o programa 

coordenou o “Concurso Nacional de Sistematização de Experiências 

em Agroecologia”, o qual selecionou 50 trabalhos para serem 

apoiados financeiramente visando o seu fortalecimento e 

socialização de suas experiências. Ressalta-se que este programa foi 

o marco para a criação do Comitê Nacional de Agroecologia no 

âmbito do MDA, formado por entidades governamentais e não-

governamentais, e que contribui para as orientações de políticas no 

campo da Agroecologia. 

Instituição do Projeto Cultivando Saberes, o qual teve por 

objetivo capacitar extensionistas vinculados às 27 instituições 

estaduais de ATER para atuarem como multiplicadores do 

projeto em seus estados. No período 2008-2009 havia 2.449 

agentes de ATER participando do projeto. 

Através da Rede Temática do Leite foram destinados R$ 6 

milhões para capacitação de técnicos de ATER e agricultores. 

Entre 2006-2007 foram realizados dois cursos à distância para 

aperfeiçoamento em Agroecologia, realizados, com duração de 130 e 240 

horas, contando com a participação de 1.080 agentes de ATER de todos os 

27 estados federativos. 

Realização de dezenas de cursos de 40 ou 

80 horas de duração, abordando diversos 

temas correlatos à extensão rural, 

contando com a participação de 873 

agentes extensionistas. 

Destinação de  

R$ 107.747.381 ao fomento 

à ATER para agricultores 

familiares. 

Através de convênios firmados entre 

MDA/MDS/MCT/CNPq foram 

financiados 83 projetos de Extensão 

Universitária em todas as regiões do país. 

Tais projetos tiveram o objetivo de 

socializar conhecimentos e tecnologias 

apropriadas para a Agricultura Familiar. 

Os recursos disponibilizados totalizaram 

R$ 13,2 milhões. 

Ao longo do período 2004-2007 foram 

apoiados 327 projetos de grupos de 

professores universitários e de entidades 

de pesquisa agropecuária, totalizando um 

aporte de mais de R$ 27,3 milhões. 

 

Fomento a execução de serviços de ATER 

em Áreas Indígenas – Programa 0150 – 

Identidade Étnica e Patrimônio Cultural 

dos Povos indígenas – Ação 2178 – 

ATER em Áreas Indígenas. 

 

Destinação de R$ 2.283.588 à capacitação 

de agentes de ATER. 

Realização de três cursos de MBA em Gestão Organizacional 

Participativa, com 480 horas de duração, em parceria com a 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), para a formação de 135 agentes 

extensionistas, visando contribuir para uma melhor qualificação 

da administração das entidades públicas de ATER. 

Entre 2004-2005 foram realizados quatro cursos de Agroecologia que contaram com a participação de 

pesquisadores internacionais referências no assunto, como Miguel Altieri, Clara Nicholls, Carlos Guadarrama e 

Laura Trujillo. Os cursos ocorreram entre em Itabuna-BA (2), com a presença de mais de 120 profissionais de 

ATER, em Belém-PA (1) e em São Luís-MA (1), com aproximadamente 40 profissionais em cada evento. 

Financiamento de 37 

projetos para ampliação da 

oferta de serviços de ATER 

executados por entidades 

não-governamentais. 

Elaboração e publicação de 2.500 exemplares do Manual 

Agroflorestal para a Mata Atlântica pela SAF, amplamente 

distribuídos nas instituições de ATER governamentais e não-

governamentais. Ademais, a secretaria continuou distribuindo 

outros livros e manuais produzidos em 2007, objetivando 

subsidiar os processos de capacitação dos agentes de ATER nos 

estados da federação. 

 

Destinação de R$ 148.803.940,00 ao fomento à ATER para 

agricultores familiares. 

Entre 2004-2005 foi realizado um acordo entre o MDA e o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) para a 

publicação de editais de apoio a projetos para disponibilização de tecnologias de base ecológica adaptadas à 

agricultura familiar. No primeiro ano foram aprovados 165 projetos e firmados Contratos e Convênios com 

universidades e instituições de pesquisa, sobretudo nas regiões norte e nordeste, onde houve a maior aplicação dos 

recursos disponibilizados. Foram financiados 73 projetos no valor total de R$ 5 milhões para entidades de 

pesquisa e no mesmo valor para 92 projetos coordenados por grupos de professores que atuam em extensão 

universitária. Em ambos os casos houve articulação com entidades de representação dos agricultores e/ou 

entidades executoras de serviços de ATER. Em 2005, outro edital no valor total de R$ 4 milhões foi aberto e 

foram financiados 79 projetos para disponibilização de tecnologias de base ecológica aos produtores familiares. 

Realização de 26 seminários estaduais de ATER, com a 

participação de mais de 11 mil profissionais da extensão rural. 

Após estes eventos, foi organizado o Seminário Nacional de 

ATER para discutir os avanços e limites à implementação da 

PNATER, dando subsídios à construção de um documento de 

orientação para as atividades futuras do DATER e das entidades 

estatais e não-estatais de ATER. 

Entre 2004-2005 foram realizados cursos de curta duração para mais de 200 agentes de ATER que trabalham com 

comunidades tradicionais, como indígenas, extrativistas, quilombolas e pescadores artesanais. 
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QUADRO 7 

Ações realizadas pelo MDA/SAF/DATER para a implementação da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER), Brasil 2004-2014 

(Continua) 

2008 2009 2010 

Através de convênios firmados com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) foram financiadas, entre 2008-2010, centenas projetos de inovação e adaptação tecnológica com foco na agricultura familiar e nos princípios da 

agroecologia. Os projetos aprovados desenvolveram ações em várias áreas, como processamento de plantas medicinais, criação de pequenos animais e industrialização etc. Ao longo desses três anos foram destinados R$ 12.187.432,00 para a disponibilização 

de inovações tecnológicas à agricultura familiar.  

Realização de uma pesquisa sobre os currículos da Disciplina de 

Extensão Rural, ou similares, nas Universidades do país, 

objetivando refletir a respeito dos conteúdos abordados em sala de 

aula para uma melhor qualificação do ensino na perspectiva das 

orientações da PNATER. A partir dos resultados obtidos com a 

pesquisa, realizou-se o Seminário Nacional sobre o “Estado da Arte 

da Disciplina de Extensão Rural nas Universidades Públicas”, no 

qual participaram mais de 80 docentes das disciplinas de ATER no 

país. Ademais, a pesquisa possibilitou a construção de uma Rede de 

Professores de Extensão Rural, por meio da qual se pretende 

aprofundar os debates, estabelecer parcerias e linhas de investigação 

e extensão universitária. A SAF apoiou a formação de agentes de 

ATER por meio de Encontros, Seminários e Congressos e 32 

eventos de Agroecologia, os contaram com a participação de 17.480 

pessoas.  

Através da Rede Temática do Leite foram investidos R$ 6 milhões em 

capacitação de técnicos dos órgãos oficiais de ATER e agricultores.  

Através de uma parceria com o CNPq, foram contratados projetos universitários para a formação em 

Agroecologia nas instituições de ensino, objetivando capacitar e qualificar professores, estudantes e 

técnicos extensionistas, gerar conhecimentos e serviços de ATER para a agricultura familiar. Neste ano 

foram beneficiados mais de 2.700 agentes de ATER.  

Ademais, foram contratados projetos de pesquisa em experiências inovadoras de ensino, aprendizagem 

e intervenção em extensão rural, projetos de inovação tecnológica para a agricultura familiar e voltados 

à formação de agentes de ATER em Manejo Ecológico e Conservação dos Solos e da Água, com 

aproximadamente 10 mil beneficiários.  

Os recursos orçamentários destinados a estes projetos totalizaram R$ 4.156.403,00.  

Juntamente com as Instituições de Ensino Superior (IES) foram realizados eventos de capacitação de 

curta e média duração para formação de agentes de ATER. Neste ano foram firmadas parcerias com as 

seguintes IES: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Universidade Estadual de 

Campinas, Universidade Estadual da Paraíba, Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade 

Federal de Santa Maria. Através destas parcerias estão sendo capacitados aproximadamente 1 mil 

agentes de ATER. 

Estabelecimento de parcerias com a EMBRAPA para realização de cursos sobre temas específicos 

relacionados à dinâmica produtiva, destacando-se cafeicultura, cultura do dendê e do gergelim, 

alcançando cerca de 2.700 beneficiários. 

Curso de formação para aproximadamente 1.600 agentes de ATER vinculados às entidades estaduais 

no Programa de Prevenção das Gripes Aviária, Suína e Equina.  

No total, foram destinados R$ 10.201.073,00 a eventos de capacitação para a formação de agentes de 

ATER. 

Disponibilização de aproximadamente R$ 1.800.000,00 para a contratação de 

projetos universitários para a formação de 1.120 agentes de ATER em manejo 

ecológico dos solos e da água. Trata-se de uma iniciativa inédita que pretende 

realizar parcerias com universidades  de quase todos os estados até 2010.  

Apoio a implementação do PRONAF Sustentável através de eventos de formação 

que tiveram como foco o paradigma de desenvolvimento sustentável para o 

campo (metodologias participativas, produção de alimentos limpos, preservação 

do meio ambiente), envolvendo 190 agentes de desenvolvimento.  

Destinação de R$ 243.935.435,00 ao fomento à ATER para agricultores 

familiares. 

Apoio ao Programa de Prevenção das Gripes Aviária, Suína e Equina através da 

realização de cursos de formação para 89 médicos veterinários, com previsão de 

multiplicação desse conhecimento para aproximadamente 1.600 técnicos de 

campo vinculados às entidades estaduais de ATER. Ademais, foram distribuídas 

1 milhão de cartilhas sobre este tema para a agricultores familiares no país.  

Repasse de R$ 2 milhões ao CNPq para o Edital 23_2008, que trata 

da intervivência universitária. 

Apoio a 44 projetos que promovem a divulgação e apropriação do 

conhecimento geral e especializado disponíveis nas Universidades, 

Centros Tecnológicos e Escolas Técnicas Públicas, por estudantes e 

residentes na zona rural, os quais já tenham participado de 

atividades educativas, extensionistas e organizativas. 

Destinação de R$ 5.122.265,00 a eventos de capacitação para a formação de 

agentes de ATER. Destinação de R$ 165.063.314,00 ao fomento à ATER para agricultores familiares. 

Destinação de R$ 3.999.600,00 para a Ação 2178 – ATER em Áreas Indígenas. No entanto, devido às 

mudanças ocorridas na legislação que rege a contratação de serviços de ATER no país e as dificuldades 

de adequação das instituições parceiras nos estados e da própria SAF em se adequar ao novo marco 

jurídico, foram executados apenas R$ 735.768,00 (18,4%) do total disponibilizado.  

Não obstante esta questão, houve neste ano importantes ações voltadas ao fortalecimento da ATER 

Indigenista no país, destacando-se: 1) Construção dos critérios de atendimento prioritário pelas 

Chamadas de ATER em Áreas Indígenas; 2) Oficinas Regionais de Prestação de Contas e de 

Fortalecimento das Ações de ATER junto aos Povos Indígenas; 3) Lançamento do livro de artigos “ 

Experiências de Assistência Técnica e Extensão Rural junto aos Povos Indígenas: O desafio da 

Interculturalidade”; 4) A continuidade das ações na Rede Temática de ATER junto aos Povos 

Indígenas foi reforçada com a inclusão da representação das organizações regionais do movimento 

indígena (APOINME, ARPISUDESTE, ARPINSUL, ARPIPAN e COIAB); 5) Organização de 

eventos de capacitação no interior dos órgãos públicos de extensão rural sobre a ATER Indígena.  

Destinação de R$ 1.828.230,00 para a Ação 8996 - Apoio a 

Projetos de Inovação Tecnológica da Agricultura Familiar no 

Semiárido. Os recursos foram utilizados no desenvolvimento de 

experimentos e produção de sementes de milho e feijão apropriadas 

para a região semiárida, executados por meio do Termo de 

cooperação com a EMBRAPA e Convênio com a Empresa Estadual 

de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte. 

Destinação de R$ 1.790.559,00 para a Ação 8996 - Apoio a Projetos de Inovação 

Tecnológica da Agricultura Familiar no Semiárido. Os recursos foram utilizados 

no desenvolvimento de experimentos e produção de sementes de milho e feijão 

apropriadas para a região semiárida, além do Termo de Parceria com a OSCIP 

Associação Programa 1 Milhão de Cisternas, objetivando fomentar ações 

voltadas ao desenvolvimento e implementação de tecnologias de captação de 

água para a produção agropecuária. 

Destinação de R$ 4.240.000,00 para a Ação 2178 – ATER em 

Áreas Indígenas (aumento de 840% em relação aos recursos 

destinados em 2007: R$ 450.000,00). 

Destinação de R$ 3.998.853,00 para a Ação 2178 – ATER em Áreas Indígenas, 

assistindo 72 comunidades neste ano. 

Realização do Seminário “Acesso a Políticas Públicas e Segurança Alimentar e 

Nutricional para Povos Indígenas: PAA”. 
Destinação de R$ 1.500.000,00 para a Ação 8996 - Apoio a Projetos de Inovação Tecnológica da 

Agricultura Familiar no Semiárido. Foram aprovados 83 projetos de extensão tecnológica inovadora 

apropriada a agricultura familiar, os quais buscam promover o intercâmbio de profissionais experientes 

entre as diferentes regiões do semiárido brasileiro (entre o norte-nordeste do estado de Minas Gerais e 

todos os estados da região nordeste). Os projetos aprovados apresentaram resultados em várias áreas, 

tais como o processamento de plantas medicinais, criação de pequenos animais, industrialização etc. 

Apoio a projetos no âmbito das Ações 8332 e 8358, destinadas, 

respectivamente, a ATER especializada para Mulheres Rurais e 

ATER para Comunidades Quilombolas. 

Realização de cursos e oficinas de capacitação pela equipe de ATER 

Indigenista/DATER/SAF no interior de órgãos públicos de extensão rural, como 

em Alagoas, Pará e São Paulo. Foram 6 oficinais realizadas em conjunto com o 

MMA nos estados de Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, e nas 

regiões da Amazônia Legal, Sul/Sudeste e Nordeste. 
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QUADRO 7 

Ações realizadas pelo MDA/SAF/DATER para a implementação da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER), Brasil 2004-2014 

(Continua) 

2011 2012 2013 

Realização de parcerias com organizações estaduais de ATER e Redes de ATER 

não-governamentais, no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria e das Redes de Ater 

nos territórios e estados para o desenvolvimento de ações de formação de agentes 

extensionistas, subsidiadas pelas articulações com algumas IES, como UNICAMP, 

UFSC, UFSM e Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Amazonas e do Pará. Foram desenvolvidas ações de qualificação sobre temáticas 

como Agroecologia e Produção Agrícola e Pecuária de Base Ecológica; Análise de 

Produtos e Arranjos Produtivos Locais; Organização da Produção e 

Comercialização; Análise de Sistemas Produtivos e Arranjos Produtivos Locais; 

Extensão Rural e Sistemas Agroflorestais; ATER para Quilombolas: enfoques e 

especificidades; Tratamento de Dejetos de Animais com Produção de Agroenergia 

com Base Sustentável; Curso de Manejo Ecológico e Conservação de Solos e Água. 

Foram beneficiados mais de 5 mil agentes nestas ações de formação.  

No total, foram destinados R$ 7.899.251,49 a eventos de capacitação para a 

formação de agentes de ATER. 

Realização de cursos de formação para equipes de agentes de ATER que 

executaram as chamadas públicas do Plano Brasil Sem Miséria nos estados das 

regiões nordeste, norte e centro-oeste. Estes cursos abordaram conteúdos como 

metodologias de ação junto aos agricultores familiares em situação de extrema 

pobreza, acesso qualificado a políticas públicas e operacionalização de sistemas do 

MDA. 

Foram destinados R$ 10.073.064,34 a eventos de capacitação para a formação de 

agentes de ATER. 

Realização de 58 cursos para 2.102 agentes de ATER para atuação no Plano Brasil 

Sem Miséria, Crédito Rural e Juventude Rural. 

Através de uma parceria com a Embrapa foram destinados R$ 5.732.182,38 para 

apoio a projetos de produção e disponibilização de sementes de culturas para a 

produção do Biodiesel e de eventos relacionados à inovação e desenvolvimento de 

tecnologias apropriadas para a agricultura familiar. 

Contratação de serviços de ATER para o atendimento a mais de 50 mil famílias de 

agricultores familiares, assentados, povos e comunidades tradicionais, no 

desenvolvimento de processos de produção de base ecológica e acesso a mercados 

agroecológicos e orgânicos. Estabelecimento de parcerias com entidades estaduais de pesquisa agropecuária, 

como EPARN, EMAPB, EPAMIG, INCAPER, PESAGRO, e em nível nacional 

com a EMBRAPA, para a desenvolvimento de ações de disponibilização 

tecnológica apropriada à agricultura familiar. Foram destinados R$ 4.000.000,00 

para estas parcerias, dos quais apenas R$ 1.935.270,00 foram executados (48,3%). 

 

No âmbito da ATER Mais Gestão, que tem como público alvo cooperativas da 

agricultura familiar detentoras de DAP Jurídica, foram lançadas três chamadas 

públicas, para o atendimento de 489 cooperativas da agricultura familiar. Ao final, 

foram atendidos 414 empreendimentos, sendo 392 cooperativas atendidas por 

contrato de ATER e 22 empreendimentos por Contrato de Repasse.  

Atendimento a 392 pessoas jurídicas da agricultura familiar para orientação sobre 

produção, organização, gestão e comercialização.  

Contratação de serviços de ATER para mais de 15 mil assentados da reforma 

agrária. 

Destinação de R$ 3.000.000,00 para a Ação 2178 – ATER em Áreas Indígenas. No 

entanto, devido à mudança da coordenação técnica da ação orçamentária para a 

Diretoria de Políticas para Povos e Comunidades Tradicionais (a qual permaneceu 

neste ano sem servidores para atender a demanda crescente de atividades para o 

público alvo de suas ações), foram executados apenas R$ 386.733,16 (12,4%) do 

total disponibilizado. Ademais, ressalta-se que o processo de construção de 

chamadas públicas para Povos Indígenas no formato da Lei n. 12.188/10 exige um 

trabalho mais elaborado e detalhado, por isso mesmo mais moroso, para atender a 

Convenção 169 para os Povos Indígenas e Tribais da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), da qual o Brasil é signatário desde 2004.  

Realização de serviços de ATER qualificada e continuada para 408.270 famílias de 

agricultores familiares, assentados da reforma agrária, povos e comunidades 

tradicionais, garantindo atendimento obrigatório a pelo menos 30% de mulheres 

rurais  

Destinação de R$ 1.250.000,00 para projetos de inovação tecnológica no semiárido. 

Das propostas apresentadas ao chamamento público apenas uma não foi aprovada. 

Sendo assim, foram executados R$ 771.910,00 do total disponibilizado (62%). 

Contratação de serviços de ATER para atendimento com acompanhamento 

diferenciado a mais de 100 mil famílias beneficiárias do Plano Brasil Sem Miséria. 

Assistência Técnica para 2.400 mulheres no âmbito do Programa de Organização 

Produtiva para as Mulheres Rurais. Atendimento a 240 organizações produtivas de 

mulheres com ATER Setorial para Mulheres em oito estados da federação.  ATER Setorial para Mulheres, com atendimento a 104 grupos produtivos de 

mulheres nos Territórios da Cidadania “Central – RO”, “Marajó – PA” e “Irecê – 

BA”. Estas ações objetivam fortalecer a organização produtiva das trabalhadoras 

rurais, promover a agroecologia e a produção de base ecológica, ampliar o acesso às 

políticas públicas, especialmente as voltadas para a produção, comercialização e 

fortalecimento dos empreendimentos econômicos, além de apoiar a articulação em 

rede das atrizes e atores envolvidos nesta política 

Capacitação de 20 técnicos e técnicas das entidades executoras de serviços ATER 

especializada para mulheres rurais. 

Contratação de serviços de ATER para o atendimento a mais de 5 mil jovens rurais. 

Estabelecimento de parcerias com entidades estaduais de pesquisa agropecuária, 

como EPARN, EMAPB, EPAMIG, INCAPER, PESAGRO, e em nível nacional 

com a EMBRAPA, para a desenvolvimento de ações de disponibilização 

tecnológica apropriada à agricultura familiar. Foram destinados R$ 6.206.471,44 

para estas parcerias.  

Contratação de serviços de ATER com monitoramento e avaliação para 18 mil 

agricultores familiares que acessam o microcrédito. 

Contratação de serviços ATER para atendimento a mais de 110 mil famílias 

utilizando a metodologia do Pronaf sustentável.  

Destinação de R$ 338.044.921,60 ao fomento à ATER para agricultores familiares. 

Destinação de R$ 3.000.000,00 para a Ação 2178 – ATER em Áreas Indígenas, dos 

quais foram executados apenas R$ 149.782.000,00 (5%).  

Qualificação 12.311 agentes de ATER para atendimento a famílias da agricultura 

familiar, assentadas da reforma agrária, indígenas e quilombolas, garantindo 

participação de pelo menos 35% de mulheres. Capacitação de 44 técnicos e técnicas 

das entidades executoras de serviços ATER especializada para mulheres rurais. 
Realização de parceria com a EPAMIG com o objetivo de desenvolver inovações 

tecnológicas adequadas para as condições do semiárido, especialmente para 

sistemas de produção de alimentos. As ações realizadas envolveram a 

disponibilização de inovações tecnológicas para a agricultura familiar e a 

qualificação dos agentes extensionistas em relação às inovações. Foram destinados 

R$ 1.250.005,00 a estas parcerias. Porém, apenas R$ 200.000,00 foram executados, 

o que justificou-se pela concentração de esforços no semiárido do Programa Brasil 

Sem Miséria, o qual utilizou a capacidade técnica instalada da pesquisa 

agropecuária nesta região.  

Contratação de serviços de ATER para mais de 1.500 famílias indígenas e 12 mil 

famílias quilombolas 

Realização da 1ª Conferência Nacional de ATER (CNATER), na qual foram 

propostas diretrizes, prioridades e estratégias para o PRONATER, considerando 

questões relacionadas a temas e objetivos como diversidade da agricultura familiar, 

redução das desigualdades, integração entre políticas públicas, sustentabilidade 

ambiental, metodologias de ATER e formas de abordagem da extensão rural, forma 

de gestão e financiamento para a universalização do serviço. 

Atendimento a 427 organizações de agricultura familiar em 13 estados da federação 

com políticas integradas de ATER, crédito, comercialização e gestão. 

 

Destinação de R$ 1.950.000,00 para a Ação 2100 – ATER em Áreas Indígenas, dos 

quais foram executados R$ 1.825.183,94 (93,6%) e de R$ 4.443.209 para a Ação 

2178 – ATER em Áreas Indígenas. *Observação: para este ano não foram 

divulgados os recursos orçamentários destinados às ações: 4260; 4448; 8326 e 

8996. 

Destinação de R$ 158.747.912,73 ao fomento à ATER para agricultores familiares. 
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QUADRO 7 

Ações realizadas pelo MDA/SAF/DATER para a implementação da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER), Brasil 2004-2014 

(Conclusão) 

2014 

Destinação de R$ 3.128.547,00 para a execução de serviços de ATER a 3.400 famílias quilombolas. Em novembro deste mesmo ano foi lançada uma nova chamada pública, com um valor total de R$ 6.324.039,64, que prevê o atendimento de 5.000 famílias 

em 2015. 

Execução de serviços de ATER apropriados ao manejo florestal comunitário e familiar para extrativistas residentes em áreas de Projetos de Assentamento e de Unidades de Conservação de uso Sustentável, beneficiários do Programa de Apoio à Conservação 

Ambiental - Bolsa Verde. Os órgãos responsáveis por esta ação são: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Serviço Florestal Brasileiro (SFB), Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA) e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Foram atendidas 26.597 famílias nos Estados do Acre, Amazonas e Pará. O valor dos contratos é de cerca de R$ 70 milhões. Um novo edital para ampliação dos serviços de 

ATER às famílias beneficiarias do programa Bolsa Verde estava sendo construído neste ano. Os técnicos contratados deverão desenvolver ações de capacitação das famílias extrativistas, contribuindo para a melhoria do manejo dos recursos florestais já 

realizado e de outros recursos ambientais utilizados. Para os biomas do Cerrado e Caatinga, as ações de promoção de ATER para o Manejo Florestal Comunitário estão sendo executadas pelo SFB em parceria com o Fundo Nacional para Mudança do Clima, 

beneficiando 2.140 produtores familiares. 

Foram firmados dois contratos de “ATER Mais Gestão”, que tem como público alvo cooperativas da agricultura familiar detentoras de DAP Jurídica, para beneficiar 42 empreendimentos no estado da Bahia e 15 no Espírito Santo, totalizando, desde 2012, 471 

empreendimentos da agricultura familiar atendidos por meio dessa ação.  

Contratação de serviços de ATER para 332.562 famílias assentadas pela reforma agrária. Desse total, 103.957 famílias estão em assentamentos relacionados às regiões de baixa renda e 155.211 famílias estão em assentamentos localizados em municípios 

inseridos nos territórios da cidadania.  

Foram empenhados R$ 272 milhões para prestação de serviços de ATER aos assentados, dos quais R$ 139 milhões no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria (PBSM). Do total de famílias assentadas atendidas em 2014,93 mil possuem o perfil do público do 

PBSM. Dessas, cerca de 13 mil receberam os recursos não reembolsáveis do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais. 

Contratação de serviços de ATER para o atendimento a 9.300 famílias indígenas nos estados do Amazonas, Mato Grosso, Alagoas, Ceará, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Roraima. Neste ano foram atendidas apenas 1.800 famílias.  

Execução de serviços de ATER para 7.140 famílias quilombolas nos estados de Alagoas, Pará, Piauí, Maranhão e Bahia. No final de 2014 foi lançado um novo edital para atendimento 5 mil famílias quilombolas nos estados do Amapá, Bahia, Mato Grosso, 

Minas Gerais e Pará, com contratação prevista para 2015. 

Contratação de serviços ATER para atendimento a 12,4 mil famílias de agricultores familiares produtoras de tabaco, para a diversificação da produção. Segundo o relatório anual de avaliação do PPA 2012-2015 (BRASIL, 2015b), entre 2010-2014 foram 

excluídos da cadeia do Tabaco aproximadamente 30 mil famílias, em virtude da diminuição da demanda por tabaco, sobra de tabaco nos estoques mundiais etc. Estas famílias, se não fossem apoiadas pelo Programa de diversificação da Cultura do Tabaco, 

seriam obrigadas a sair do campo. 

Contratação de serviços de ATER para o atendimento a 133 mil famílias de assentados da reforma agrária, agricultores familiares, extrativistas, quilombolas e pescadores, sendo 42.610 no tema Agroecologia, 63.340 no tema Sustentabilidade, 26.054 no tema 

extrativismo (parceria com o INCRA) e 740 no tema Pesca (parceria com o MPA). 

Contratação de serviços de ATER para o atendimento a 51.872 jovens rurais com idade entre 16 e 29 anos, dos quais 68% são referentes às mulheres jovens. 

Em 2014, estiveram em execução 211 contratos e acordos de cooperação para atendimento a 279,5 mil produtores familiares, dos quais 56% são mulheres, 20% jovens entre 16 e 29 anos e 95% tiveram um ou mais atendimentos neste ano. Estiveram também 

vigentes convênios para atendimento a mais de 500 mil agricultores familiares, totalizando, portanto, 779.612 agricultores familiares atendidos no ano. 

Publicação de duas chamadas públicas para a contratação de serviços de ATER Setorial para Mulheres, com o objetivo de fortalecer a organização produtiva das trabalhadoras rurais, promover a produção de base ecológica, ampliar o acesso às políticas 

públicas, especialmente as voltadas para a produção, comercialização e fortalecimento dos empreendimentos econômicos. Oito projetos foram contratados para atender 232 grupos produtivos de mulheres rurais nos seguintes Territórios da Cidadania: Cocais - 

PI, Serra da Capivara - PI, Agreste Meridional - PE, Seridó - RN, Mato Grande - RN, Vale do Ribeira - SP, Médio Alto Uruguai – RS e Planalto Norte - SC. 

Capacitação de 20 técnicos e técnicas das entidades executoras de serviços ATER especializada para mulheres pela Diretoria de Políticas para Mulheres Rurais (DPMR). 

Ademais, foi contratado um estudo sobre a prestação de serviços de ATER no âmbito dos contratos e convênios realizados entre 2010 e 2011, com vistas a identificar sua contribuição e os limites operacionais para a superação da condição de desigualdade 

vivenciada pelas mulheres no campo. O resultado dessa pesquisa deverá ser publicado em 2015. 

Deu-se início à oferta de serviços de ATER específicos aos agricultores familiares agroecológicos e orgânicos através das seguintes chamadas públicas: Sustentabilidade; Agroecologia e Produção Orgânica; Jovens Agroecológicos e Orgânicos; Mulheres 

Agroecológicas e Orgânicas. O atendimento inicial previsto contempla 140 mil agricultores familiares agroecológicos e orgânicos estratificados em seus diversos públicos. 

Capacitação de 1.353 agentes de ATER em cursos de orientação inicial para atuação em chamadas públicas, oficinas de concertação e em eventos temáticos sobre agroecologia, sustentabilidade, leite, café babaçu, diversificação da cultura do tabaco e 

metodologias de ATER, além de constituir 12 grupos gestores estaduais. Desde 2011 foram capacitados 4.665 extensionistas agentes de desenvolvimento rural na agricultura familiar. Em 2015 serão formados mais 3.547 agentes de ATER, fruto das ações 

iniciadas em 2014. Ademais, até este ano já haviam sido capacitados 5.341 técnicos e produtores em bem-estar animal, 9.720 técnicos e produtores em produção integrada agropecuária e 2.400 em qualidade e segurança do leite e da carne. 

Aprovação da proposta do Plano Nacional de Formação de Agentes de ATER pelo Comitê Nacional de ATER do CONDRAF.  

Destinação de R$ 5.000.000,00 para a Ação 2100 – ATER em Áreas Indígenas, dos quais foram executados R$ 5.000.000,00 (100%). *Observação: para este ano não foram divulgados os recursos orçamentários destinados às ações: 4260 - Fomento à 

Assistência Técnica e Extensão para a Agricultura Familiar; 4448 - Capacitação de Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural; 8326 - Fomento à Produção de Tecnologias e de Conhecimento Apropriados para a Agricultura Familiar; 

8996 - Apoio a Projetos de Inovação Tecnológica da Agricultura Familiar no Semiárido. 

Fonte: Caporal (2006; 2008; 2014); Brasil (2008a, 2009, 2010b, 2011, 2012, 2013a, 2014a, 2015a, 2015b); Pettan (2010). 
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No que concerne à necessidade de se ampliar e qualificar o quadro de recursos 

humanos das entidades estatais de ATER, foram realizados vários concursos públicos em todo 

o país, os quais incluíram, a propósito, temáticas da PNATER em seus conteúdos de seleção 

(CAPORAL, 2006, 2008). Com efeito, desde então o contingente de profissionais da extensão 

rural cresceu de 20.599 em 2002 para mais de 25 mil em 2014 (sendo 15.745 técnicos 

extensionistas), elevando, por conseguinte, o quantitativo de municípios atendidos pelos 

serviços de ATER, que em 2002 eram 3.687 e em 2014 passou a ser 5.359, 96,2% dos 

municípios brasileiros (ASBRAER, 2014).  

Além do impacto direto nas entidades prestadoras de serviços de ATER, a 

implementação da PNATER motivou a criação do “Marco Referencial em Agroecologia” pela 

EMBRAPA em 2006 e a execução do Projeto Macroprograma 1 “Transição Agroecológica: 

construção participativa do conhecimento para a sustentabilidade” entre 2009-2010 

(CAPORAL, 2008; MEDEIROS et al., 2011). De acordo com Medeiros et al. (2011), o 

projeto desenvolvido inseriu definitivamente a agroecologia na EMBRAPA, tema que até 

então não fazia parte da agenda da instituição.   

Ademais, de acordo com Caporal (2008) a implementação da PNATER influenciou a 

criação de vários cursos de Agroecologia no país, os quais totalizavam um número de 136 

cursos em 2014, conforme estudos de Balla et al. (2014). 

No que concerne à dotação de recursos orçamentários da União para o fomento dos 

serviços de ATER, a análise dos investimentos realizados no período torna-se uma tarefa 

difícil de ser executada, tendo em vista a grande disparidade entre os números apresentados 

por diferentes fontes de informação (CAPORAL, 2014). Conforme argumenta Peixoto (2014), 

os recursos provenientes do governo federal para investimentos em ações de ATER estavam 

dispersos em diversas ações orçamentárias, sob a responsabilidade de órgãos de vários 

ministérios. Ademais, há ainda outros agravantes, pois em algumas ações orçamentárias tais 

serviços não são as únicas atividades financiadas, tornando-se a separação destas um exercício 

complexo de ser executado (PEIXOTO, 2014).  

Segundo as informações disponíveis nos “Planos-Safras” do período de 2003/2004 a 

2014/2015 e nos estudos realizados por Pettan (2010), que incluem recursos tanto do então 

MDA como de outros ministérios, é possível inferir que houve um crescimento bastante 

expressivo no volume de recursos federais disponibilizados às entidades extensionistas 

estatais e não-estatais, passando de R$ 18 milhões para R$ 945 milhões (acréscimo de 5.150% 

em 12 anos), totalizando, ao final deste período, aproximadamente R$ 3,7 bilhões (GRAF. 5). 
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GRÁFICO 5 – Evolução dos recursos orçamentários destinados aos serviços de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (ATER) no orçamento da União, Brasil 2003/2004-2014/2015. Fonte: Adaptado de Pettan (2010) e dos 

Planos-Safras 2010-2011 a 2014-2015. *Dados indisponíveis para os anos 2010/2011 e 2011/2012. Tabulação e 

organização: DINIZ, R. F.  

 

No entanto, em desacordo com estes dados, as informações disponibilizadas pela 

Controladoria-Geral da União (CGU) no Portal da Transparência indicam que entre os anos 

de 2004 e 2014 foram investidos R$ 1.325.689.947,45 no fomento aos serviços de ATER no 

país (GRAF. 6), ou seja, um valor quase 3 vezes inferior ao informado nos “Planos Safras” de 

2003/2004 a 2014/2015.  

As disparidades entre os valores informados nos “Planos Safras” e pela CGU foram 

justificadas pelo MDA/SAF/DATER com os seguintes argumentos:  

Os anúncios dos Planos Safras incorporam apenas uma parte da execução dos 

períodos ou mesmo metas ou execuções que não se efetivam. Além disso referem-se 

normalmente a dois períodos que correspondem ao período de safra (julho a maio do 

outro ano) (MDA/SAF/DATER em resposta à consulta realizada em 2015 através do 

site do e-SIC – Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão). 

 
GRÁFICO 6 – Evolução dos recursos orçamentários destinados aos serviços de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (ATER) no orçamento da União, Brasil 2004-2015. Fonte: Controladoria-Geral da União, Portal da 

Transparência (2015). Tabulação e organização: DINIZ, R. F. Obs.: Dados indisponíveis para o ano de 2003. 
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Em consultas ao MDA/SAF/DATER49 sobre os recursos orçamentários transferidos 

pelo ministério às entidades parceiras nos estados (estatais e não-estatais) no período 2003-

2014, nos foram enviados documentos em que constam informações de ter sido destinado um 

montante de R$ 2.021.508.736,11 às ações de ATER no país, valor mais próximo àquele 

informado no site do Portal da Transparência para o período 2003-201450 (GRAF. 7).  

 
GRÁFICO 7 – Evolução dos recursos orçamentários destinados aos serviços de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (ATER) no orçamento do MDA/SAF/DATER, Brasil 2003-2014. Fonte: MDA/SAF/DATER, 2015. 

Tabulação e organização: DINIZ, R. F. Obs.: Nos valores estão computados recursos de emendas parlamentares. 

No ano 2003, como não existia ação ATER, foram utilizados recursos provenientes do MDS e MDA. Não estão 

computados recursos da Capacitação de Técnicos de ATER. Não foram computados recursos aplicados nos PCT. 

 

Desse total, a maior parte dos investimentos se concentrou na região nordeste, a qual 

recebeu R$ 815.885.010,55 (40,3%) para fomentar as ações de ATER em seu território rural. 

Já a região sul recebeu R$ 481.117.586,27 (23,8%), seguida das regiões norte, sudeste e 

centro-oeste, às quais foram destinados, respectivamente, R$ 286.898.380,11 (14,2%), R$ 

242.454.604,81 (12 %) e R$ 195.153.154,37 (9,7%) (APÊNDICE H) (FIG. 20). 

 

                                                 
49 Consulta realizada em 2015 através do site do e-SIC – Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao 

Cidadão (http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/site/index.html), com base na Lei nº 12.527/11 (Lei de 

Acesso à Informação), registrada sob os Protocolos 54800.001395/2015-66 e 54800.001547/2015-21. 

50 No site do Portal da Transparência não constam informações referentes ao ano de 2003 para os investimentos 

em ações de ATER.  
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FIGURA 20: Recursos transferidos pelo MDA/SAF/DATER às entidades de ATER (estatais e não-estatais) no 

período 2003-2014, Grandes Regiões, Brasil. Fonte: MDA/SAF/DATER, 2015. Obs.: Nos valores estão 

computados recursos de emendas parlamentares. No ano 2003, como não existia ação ATER, foram utilizados 

recursos provenientes do MDS e MDA. Não estão computados recursos da Capacitação de Técnicos de ATER. 

Não foram computados recursos aplicados nos PCT. 

 

Em um primeiro momento, a análise destes dados permite-nos inferir que a maior 

parte dos recursos disponibilizados pelo governo federal foi aplicada, aparentemente, nas 

regiões norte e nordeste do país (54,5%), as quais são mais carentes, apresentam baixo Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) e foram discriminadas pelos programas de 

desenvolvimento rural executados pelas ACARs e EMATERs no período que antecede a 

implementação desta política (1948-2003). 

No entanto, a realização de uma análise mais aprofundada e geográfica destes dados 

permite-nos constatar que a destinação de um maior volume de recursos às regiões norte e 

nordeste se deve ao fato de possuírem a maior quantidade de estados do país, 7 e 9, 

respectivamente, além de apresentarem a maior extensão territorial e quantidade de 

agricultores familiares.  

Portanto, se os dados forem analisados de outro modo, dividindo os valores totais 

recebidos pela quantidade de estados que compõem as regiões (média aritmética simples), 

observar-se-á que a região sul foi a mais beneficiada neste período, obtendo uma média de R$ 

160.372.528,75 por estado, seguida pelas regiões nordeste (R$ 90.653.890,06), sudeste (R$ 

60.613.651,20), centro-oeste (R$ 48.788.288,59) e norte (R$ 40.985.482,87) (TAB. 12). 
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TABELA 12  

Recursos transferidos pelo MDA/SAF/DATER às entidades de ATER (estatais e não-estatais) no período 2003-

2014, Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 

País e Grandes Regiões Unidades da Federação 
Total 2003-2014  

(Em milhões R$) 

Média por Estado 2003-2014  

(Em milhões R$) 

Brasil   R$ 2.021.508.736,11   

Sul 

RS R$ 228.924.638,57 

R$ 160.372.528,75 

PR R$ 142.672.085,49 

SC R$ 102.811.400,92  

PR-SC* R$ 6.709.461,29 

TOTAL R$ 481.117.586,27 

Nordeste 

BA R$ 177.433.767,00 

R$ 90.653.890,06 

CE R$ 123.799.186,29 

MA R$ 102.390.633,53 

PE R$ 110.483.163,78 

PI R$ 85.693.006,78 

RN R$ 63.252.519,18 

PB R$ 51.748.686,29  

AL R$ 49.171.237,76  

SE R$ 39.993.728,23 

CE/RN/PB/PI/MA* R$ 3.636.110,03 

AL-PE-SE* R$ 3.535.304,66 

PB-RN R$ 2.670.610,60 

VÁRIOS* R$ 2.077.056,42 

TOTAL R$ 815.885.010,55 

Sudeste 

MG R$ 129.299.522,39  

R$ 60.613.651,20 

SP R$ 45.795.010,96   

ES R$ 37.221.889,25 

RJ R$ 26.444.586,15 

MG-SP* R$ 3.693.596,06 

TOTAL R$ 242.454.604,81 

Centro-Oeste 

DF  R$ 71.928.443,56  

R$ 48.788.288,59 

MT  R$ 52.088.964,93  

GO R$ 39.154.856,45 

MS R$ 29.903.832,91 

VÁRIOS* R$ 2.077.056,52 

TOTAL R$ 195.153.154,37 

Norte 

PA R$ 99.616.240,24 

R$ 40.985.482,87 

AM R$ 53.715.629,25 

RO R$ 48.650.796,55 

TO R$ 34.494.082,09 

AC R$ 29.222.583,52 

RR R$ 11.571.166,91 

AP R$ 9.627.881,55 

TOTAL R$ 286.898.380,11 

Fonte: MDA/SAF/DATER, 2015. Tabulação e organização: DINIZ, R. F. *Observação: Nos documentos 

disponibilizados pelo MDA não constam quais estados receberam os recursos financeiros disponibilizados pelo 

ministério no ano de 2012 para a Chamada Pública “Mais Gestão Biodiesel”, apenas a denominação “VÁRIOS”. Nos 

valores informados também estão computados recursos de emendas parlamentares. No ano 2003, como não existia 

ação ATER, foram utilizados recursos provenientes do MDS e MDA. Não estão computados recursos da Capacitação 

de Técnicos de ATER. Não foram computados recursos aplicados nos PCT. 

 

A situação se torna ainda mais discrepante quando os recursos totais concedidos a 

cada ente federado são divididos pela quantidade de estabelecimentos de agricultura familiar 
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existentes em seu espaço rural, revelando que os maiores valores foram obtidos por entes com 

modesta presença de agricultores familiares, como o Distrito Federal (1.824), que apresentou 

a média de R$ 39.434,45 para cada estabelecimento de agricultura familiar51, valor quase 12 

vezes superior à segunda melhor média, do Amapá (R$ 3.360,52) e 148 vezes superior  à 

menor média, que foi a do estado da Bahia (R$ 266,51) (TAB. 13). Em consulta ao 

MDA/SAF/DATER52 fomos informados de que os recursos orçamentários referentes ao 

Distrito Federal (DF) incluem instrumentos celebrados com entidades que possuem sedes em 

sua região administrativa, muitas das quais tem alcance nacional, tais como CONTAG, 

ASBRAER, entre outras, e por isso um montante tão expressivo foi destinado a esta unidade 

federativa no período analisado.  

Entre as grandes regiões, a situação se inverte em relação à primeira análise, tendo em 

vista que o maior valor foi obtido pela região centro-oeste, que apresentou a média de R$ 

899,23 para cada estabelecimento de agricultura familiar, 94,2% acima da média nacional, de 

R$ 462,98. A região norte, por sua parte, obteve a segunda melhor média, de R$ 695,23, 

22,8% à mais que terceira colocada, a região sul, que obteve a média de R$ 566,22 para cada 

estabelecimento de agricultura familiar. No entanto, cabe aqui fazer uma ressalva: embora 

tenha obtido a segunda melhor média, os recursos destinados às ações de ATER nos seus 

estados foram utilizados não apenas para o atendimento aos agricultores familiares locais, mas 

também aos indígenas, ribeirinhos, extrativistas e outros povos tradicionais, os quais não estão 

incluídos nos números da agricultura familiar do Censo Agropecuário do IBGE. Desse modo, 

infere-se que, se somados estes grupos sociais ao total de agricultores familiares da região 

norte, o valor médio desta região será menor do que o valor obtido nesta análise. 

Já a região nordeste, que apresentou a segunda melhor média na tabela anterior, obteve 

a segunda pior média nesta comparação, de R$ 373,03 para cada estabelecimento de 

agricultura familiar, apenas R$ 26,55 a mais do que a região sudeste (R$ 346,48). Ademais, 

todos os estados dessa região apresentaram valores médios inferiores à média nacional, sendo 

que oito estão situados entre as dez piores médias.  

  

                                                 
51 Corresponde à média final e não à média anual, que é da ordem de R$ 3.286,20. 

52 Consulta realizada em 2015 através do site do e-SIC – Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao 

Cidadão (http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/site/index.html), com base na Lei nº 12.527/11 (Lei de 

Acesso à Informação), registrada sob o Protocolo N. 54800.001547/2015-21. 
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TABELA 13  

Estabelecimentos de Agricultura Familiar, Recursos transferidos pelo MDA/SAF/DATER e média dos recursos 

para cada estabelecimento da Agricultura Familiar no período 2003-2014, Brasil, Grandes Regiões e Unidades 

da Federação 

País, Grandes Regiões e 

Unidades da Federação 

Recursos Totais 

investidos pela PNATER  

(em milhões R$) 

Estabelecimentos da 

Agricultura Familiar  

(em milhares) 

Média – Recursos 

Totais/Estabelecimentos de 

Agricultura Familiar 

Brasil R$ 2.021.508.736,11 4.366.267 R$ 462,98 

Centro-Oeste R$ 195.153.154,37 217.022 R$ 899,23 

Norte R$ 286.898.380,11 412.666 R$ 695,23 

Sul R$ 481.117.586,27 849.693 R$ 566,22 

Nordeste R$ 815.885.010,55 2.187.131 R$ 373,03 

Sudeste R$ 242.454.604,81 699.755 R$ 346,48 

DF R$ 71.928.443,56 1.824 R$ 39.434,45 

AP R$ 9.627.881,55 2.865 R$ 3.360,52 

RR R$ 11.571.166,91 8.998 R$ 1.285,97 

AC R$ 29.222.583,52 25.114 R$ 1.163,60 

RN R$ 63.252.519,18 71.210 R$ 888,25 

AM R$ 53.715.629,25 61.830 R$ 868,76 

TO R$ 34.494.082,09 42.809 R$ 805,77 

MS R$ 29.903.832,91 41.057 R$ 728,35 

RO R$ 48.650.796,55 75.165 R$ 647,25 

SC R$ 102.811.400,92 168.512 R$ 610,11 

MT R$ 52.088.964,93 85.815 R$ 606,99 

RS R$ 228.924.638,57 378.353 R$ 605,06 

RJ R$ 26.444.586,15 44.121 R$ 599,37 

ES R$ 37.221.889,25 67.414 R$ 552,14 

PA R$ 99.616.240,24 195.985 R$ 508,29 

PR R$ 142.672.085,49 302.828 R$ 471,13 

GO R$ 39.154.856,45 88.326 R$ 443,30 

SE R$ 39.993.728,23 90.329 R$ 442,76 

AL R$ 49.171.237,76 111.750 R$ 440,01 

PE R$ 110.483.163,78 275.720 R$ 400,71 

MA R$ 102.390.633,53 262.042 R$ 390,74 

PI R$ 85.693.006,78 220.735 R$ 388,22 

CE R$ 123.799.186,29 341.509 R$ 362,51 

PB R$ 51.748.686,29 148.069 R$ 349,49 

SP R$ 45.795.010,96 150.900 R$ 303,48 

MG R$ 129.299.522,39 437.320 R$ 295,66 

BA R$ 177.433.767,00 665.767 R$ 266,51 

Fonte: Estabelecimentos da Agricultura Familiar (IBGE, 2006); Recursos Orçamentários: MDA/SAF/DATER, 

2015. Tabulação e organização: DINIZ, R. F. Obs.: Nos valores informados também estão computados recursos 

de emendas parlamentares. No ano 2003, como não existia ação ATER, foram utilizados recursos provenientes 

do MDS e MDA. Não estão computados recursos da Capacitação de Técnicos de ATER. Não foram computados 

recursos aplicados nos PCT. 

 

A disparidade entre as grandes regiões e entre os estados se mantêm quando estes 

mesmos recursos são analisados em relação à quantidade de famílias diretamente assistidas 

pelos serviços de ATER. Neste tipo de análise, a região norte obteve a melhor média nacional: 

R$ 589,04 investidos para cada família atendida pelo serviço extensionista. A segunda melhor 

média foi obtida pela região sul, R$ 363,55, 21% a mais que a terceira colocada, a região 
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centro-oeste, R$ 300,82, e 25% que a quarta, a sudeste, que obteve a média de R$ 290,04. A 

região nordeste, por sua parte, continua a apresentar a pior média: R$ 264,39 investidos para 

cada família atendida pelo serviço extensionista (TAB. 14).  

Entre os estados, Mato Grosso, Roraima e Amazonas foram os que apresentaram as 

melhores médias: R$ 1.026,36, R$ 1.011,47 e R$ 950,11, respectivamente, valores que 

diferem da maior parte das demais unidades federativas e que são quase sete vezes superiores 

às três piores médias, do estado do Ceará, R$ 151,86, do Distrito Federal, R$ 168,50 e da 

Paraíba, R$ 186,27. No caso específico do Distrito Federal, esta avaliação deve ser 

relativizada, pois o mesmo possui apenas 1.824 estabelecimentos de agricultura familiar e, 

nos dados disponibilizados pelo MDA/SAF/DATER informa-se que foram atendidas 426.875 

famílias nesta unidade administrativa, o que nos leva a deduzir que neste número estão 

computadas as famílias de outros estados que tenham participado de algum evento em Brasília 

ou que foram atendidas pelos serviços prestados por alguma entidade de âmbito nacional com 

sede nesta região administrativa. 

Cumpre ainda observar que dentre as dez piores médias, seis correspondem a estados 

da região nordeste, na qual, ademais, dos nove estados que a compõem, sete apresentaram 

médias inferiores à média nacional (R$ 316,80), situação distinta dos demais estados, tendo 

em vista que, com exceção do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Amapá, todos os outros 

obtiveram média superior à nacional. 

Portanto, tomando por base as análises realizadas, constata-se que a distribuição dos 

recursos financeiros pelo MDA/SAF/DATER ocorreu de forma bastante desigual entre as 

regiões do país e entre os estados que as compõem, privilegiando regiões mais desenvolvidas, 

como o sul, e com números pouco expressivos de agricultores familiares no campo, a 

exemplo do centro-oeste, fato que, em nosso entendimento, contradiz a tese de Pettan (2010, 

p. 251) de que as regiões norte e nordeste “foram as maiores beneficiadas em termos de 

recursos financeiros bem como em número de beneficiados atendidos, conseguindo esta nova 

política, suprir a grande deficiência histórica de atendimentos com serviços de Ater ao público 

destas regiões”. 
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TABELA 14 

Recursos transferidos pelo MDA/SAF/DATER às entidades de ATER (estatais e não-estatais), Agricultores 

Familiares assistidos pelo serviço extensionistas e média dos recursos para cada agricultor familiar assistido no 

período 2003-2014, Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 

País e 

Grandes 

Regiões 

Unidades da 

Federação 

Recursos Totais 

investidos pela PNATER  

(em milhões R$) 

Agricultores Familiares 

assistidos pelos serviços de 

ATER  

Média – Recursos 

Totais/Agricultores 

Familiares  

Brasil   R$ 2.021.508.736,11 6.380.997 R$ 316,80 

NORTE 

PA R$ 99.616.240,24 186.058 R$ 535,40 

AC R$ 29.222.583,52 53.237 R$ 548,91 

AM R$ 53.715.629,25 56.536 R$ 950,11 

RO R$ 48.650.796,55 64.826 R$ 750,48 

AP R$ 9.627.881,55 32.082 R$ 300,10 

RR R$ 11.571.166,91 11.440 R$ 1.011,47 

TO R$ 34.494.082,09 82.881 R$ 416,19 

TOTAL R$ 286.898.380,11 487.060 R$ 589,04 

SUL 

PR R$ 142.672.085,49 420.943 R$ 338,93 

SC R$ 102.811.400,92 280.104 R$ 367,05 

RS R$ 228.924.638,57 622.347 R$ 367,84 

TOTAL* R$ 481.117.586,27 1.323.394 R$ 363,55 

CENTRO-

OESTE  

GO R$ 39.154.856,45 87.689 R$ 446,52 

MT R$ 52.088.964,93 50.751 R$ 1.026,36 

MS R$ 29.903.832,91 83.420 R$ 358,47 

DF R$ 71.928.443,56 426.875 R$ 168,50 

TOTAL* R$ 195.153.154,37 648.735 R$ 300,82 

SUDESTE 

MG R$ 129.299.522,39 595.371 R$ 217,17 

RJ R$ 26.444.586,15 90.699 R$ 291,56 

SP R$ 45.795.010,96 73.909 R$ 619,61 

ES R$ 37.221.889,25 75.956 R$ 490,05 

TOTAL* R$ 242.454.604,81 835.935 R$ 290,04 

NORDESTE 

CE R$ 123.799.186,29 815.240 R$ 151,86 

PE R$ 110.483.163,78 366.961 R$ 301,08 

BA R$ 177.433.767,00 383.735 R$ 462,39 

MA R$ 102.390.633,53 203.177 R$ 503,95 

PB R$ 51.748.686,29 277.819 R$ 186,27 

RN R$ 63.252.519,18 325.296 R$ 194,45 

AL R$ 49.171.237,76 166.532 R$ 295,27 

SE R$ 39.993.728,23 175.822 R$ 227,47 

PI R$ 85.693.006,78 371.291 R$ 230,80 

TOTAL* R$ 815.885.010,55 3.085.873 R$ 264,39 

Fonte: MDA/SAF/DATER, 2015. Tabulação e organização: DINIZ, R. F. *Observação: Os valores totais por 

região não correspondem à soma do valor de suas respectivas unidades federativas, pois algumas ações 

executadas pelo MDA/SAF/DATER foram realizadas em duas ou mais unidades, sem que os recursos recebidos 

por cada uma fossem discriminados separadamente nas tabelas que nos foram disponibilizadas. Nos valores 

informados também estão computados recursos de emendas parlamentares. No ano 2003, como não existia ação 

ATER, foram utilizados recursos provenientes do MDS e MDA. Não estão computados recursos da Capacitação 

de Técnicos de ATER. Não foram computados recursos aplicados nos PCT. 

 

Ressalta-se, também, que apesar do crescimento do apoio financeiro da União à 

extensão rural, a média de investimentos anuais por família assistida pelos serviços 

extensionistas ainda é muito baixa, da ordem de R$ 26,40 (dividindo-se todo o valor de 
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recursos orçamentários destinados no período entre 2003-2014 às entidades parceiras – 

estatais e não-estatais – pelo total famílias assistidas no período e pelo número de anos de 

implementação da política – 12 –). Cumpre também observar que os recursos disponibilizados 

anualmente às entidades estatais representam apenas 7,5% do conjunto de sua receita (GRAF. 

8), sendo a maior parte dos gastos coberta com recursos dos governos dos estados, 

aproximadamente R$ 1,7 bilhão (ASBRAER, 2014). Tal fato pode ser uma questão 

determinante para inviabilizar a implementação da PNATER nestas entidades, já que, 

conforme argumenta Caporal (2014), tendo uma contribuição muito pequena em seu 

orçamento, o MDA/SAF/DATER não pode exigir que as suas orientações de política 

extensionista sejam seguidas. 

 
GRÁFICO 8 – Origem do orçamento das entidades prestadoras dos serviços de ATER, Brasil – 2014. Fonte: 

ASBRAER (2014). Tabulação e organização: DINIZ, R. F. 

 

Em relação ao número de famílias assistidas anualmente pelos serviços extensionistas, 

depreende-se pela análise dos dados disponibilizados pelo MDA/SAF/DATER que houve um 

crescimento expressivo nos seis primeiros anos de implementação da PNATER (2004-2009), 

elevando-se de 326.107 famílias no primeiro ano à 1.206.920 em 2009 (GRAF. 9). Nos anos 

seguintes, apesar dos investimentos terem aumentado em comparação com o período anterior 

(com exceção do ano de 2011), estes números decresceram significativamente, chegando a 

90.457 famílias assistidas em 2014. O motivo dessa redução é que até a institucionalização da 

PNATER pela Lei Nº 12.188/10, eram contabilizadas todas as famílias assistidas pelas 

entidades extensionistas financiadas com recursos da política e, a partir desse ano, passou-se a 
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contabilizar apenas aquelas incluídas nas chamadas públicas lançadas pelo 

MDA/SAF/DATER e executadas pelas entidades extensionistas. Com efeito, ao final do 

período de 2004-2014 foram atendidas 6.167.766 famílias em todo o país (com repetição), 

sendo que 88% desse total (5.433.953) correspondem ao período 2004-2009. 

 
GRÁFICO 9 – Evolução do número de agricultores familiares assistidos pelos serviços de ATER no período 

2003-2014, Brasil. Fonte: MDA/SAF/DATER, 2015. Tabulação e organização: DINIZ, R. F. 

 

No que diz respeito à análise regional destes números, a região nordeste foi a que 

apresentou a maior quantidade de famílias atendidas, 3.085.873 (48,4%), seguida pelas 

regiões sul, 1.323.394 (20,7%), sudeste, 835.935 (13,1%), centro-oeste, 648.751 (10,2%) e 

norte, 467.672 (7,6%) (TAB. 14). 

No entanto, em discordância com os dados que sugerem um crescimento expressivo 

do público beneficiário dos serviços de ATER nos primeiros anos da PNATER, em 2006 os 

dados do Censo Agropecuário (IBGE, 2006) indicavam que 77,9% dos estabelecimentos 

rurais53 brasileiros não haviam recebido nenhum tipo de orientação técnica no ano e apenas 

12,8% tinham recebido algum tipo de orientação de forma ocasional. Observa-se, ademais, 

que as regiões norte e nordeste continuam a apresentar os piores índices do país, com números 

percentuais de produtores que declararam “não receber” orientação técnica bem superiores à 

média nacional (TAB. 15). 

 

 

 

 

                                                 
53 Incluem estabelecimentos de Agricultura Familiar e não-familiar, sendo que os agricultores familiares 

representam 84,36% do total de estabelecimentos no país. No Censo Agropecuário da Agricultura Familiar as 

informações sobre a orientação técnica ao produtor familiar não foram disponibilizadas pelo IBGE. 
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TABELA 15  

Número de estabelecimentos agropecuários atendidos com orientação técnica e frequência de atendimento no 

ano de 2006, Brasil e Grandes Regiões 

País e Grandes 

Regiões  

Total de 

estabelecimentos rurais 

Estabelecimentos agropecuários atendidos com orientação 

técnica e frequência de atendimento 

Recebe 
Não recebe 

Ocasionalmente Regularmente 

Brasil 5.175.636 662.589 (12,8%) 482.460 (9,3%) 4.030.587 (77,9%) 

Centro-Oeste 317.498 58.445 (18,4%) 36.840 (11,6%) 222.213 (70%) 

Nordeste 2.454.060 129.469 (5,3%) 76.238 (3,1%) 2.248.353 (91,6%) 

Norte 475.778 49.092 (10,4%) 24.430 (5,1%) 402.256 (84,5%) 

Sudeste 922.097 171.251 (18,6%) 111.781 (12,1%) 639.065 (69,3%) 

Sul 1.006.203 254.332 (25,3%) 233.171 (23,2%) 518.700 (51,5%) 

Fonte: IBGE (2006). Tabulação e organização: DINIZ, R. F. 

 

Ao comparar os dados divulgados pelo Censo Agropecuário com as informações 

presentes no trabalho da ASBRAER (2014), percebe-se que há uma expressiva diferença entre 

o número de agricultores assistidos pelos serviços de ATER, tendo em vista que segundo esta 

instituição as entidades associadas atendem a 2,3 milhões de beneficiários, ou seja, 52,6% do 

total de estabelecimentos de agricultura familiar do país. 

Portanto, somente após a divulgação dos dados do Censo Agropecuário de 2017 é que 

será possível avaliar se este cenário obteve mudanças significativas ao longo do período de 

implementação da política, conforme revelam os relatórios anuais elaborados pelo 

MDA/SAF/DATER e a ASBRAER. 

A respeito da disparidade e confiabilidade entre os dados divulgados por estas três 

instituições, Peixoto (2014) adverte que esta questão evidencia a importância de não se limitar 

as análises dos serviços de ATER ao volume de recursos transferidos às entidades 

extensionistas e ao número de municípios e de agricultores assistidos anualmente por seus 

profissionais. Deve-se, segundo este autor, adotar novos indicadores de resultados que 

possibilitem avaliar a melhoria da gestão técnica, administrativa e social das unidades de 

produção, o aumento da produtividade agrícola, da sustentabilidade da renda e do bem-estar 

do produtor, além de viabilizar a participação dos interessados na avaliação dos resultados 

obtidos com estes serviços.  

Caporal e Ramos (2009), por sua parte, defendem que é preciso superar o uso de 

indicadores tradicionais de qualificação dos serviços de ATER, os quais estão baseados 

apenas em índices quantitativos e modernizantes, substituindo-os por indicadores que sigam 

os princípios da PNATER e do desenvolvimento rural sustentável, como a redução do uso de 

insumos sintéticos, o uso de tecnologias de base ecológica, a melhoria na alimentação das 

famílias etc. 
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Cumpre também observar que o número médio de extensionistas por estabelecimentos 

de agricultura familiar ainda está muito aquém do que o MDA considera como ideal54 para a 

prestação de serviços de qualidade aos agricultores, que é de um técnico para 80 a 100 

famílias (CAPORAL, 2014), sendo que as piores médias estão nas regiões nordeste e sul, as 

quais possuem as maiores quantidades de estabelecimentos de agricultura familiar do Brasil 

(TAB. 16). Considerando estes números, constata-se que há no país um déficit de 27.934 

técnicos extensionistas, dos quais 60,4% são referentes à quantidade necessária para atender 

apenas a carência da região nordeste, a qual, de acordo com Souza (2006), enfrenta outros 

graves problemas de ordem trabalhista, como: incorporação de funcionários sem concurso 

público e sem “pré-serviço”, salários irrisórios pagos aos agentes de ATER, aposentadorias 

frequentes, terceirização e instabilidade empregatícia etc. 

TABELA 16  

Número de técnicos de campo, Total de estabelecimentos de agricultura familiar, Relação 

técnico/estabelecimento de agricultura familiar e Déficit de técnicos em 2014, Brasil e Grandes Regiões 

País e Grandes 

Regiões 

Número de técnicos 

de campo 

Total de estabelecimentos 

de agricultura familiar 

Relação 

Técnico/Estabelecimento 

de agricultura familiar 

Déficit de 

técnicos 

Brasil 15.745 4.366.267 1 : 277 27.934 

Norte 2.617 412.666 1 : 158 1.514 

Centro-Oeste 1.318 217.022 1 : 165 857 

Sudeste 3.456 699.755 1 : 203 3.544 

Sul 3.353 849.693 1 : 254 5.147 

Nordeste 5001 2.187.131 1 : 437 16.871 

Fonte: Número de técnicos de campo (ASBRAER, 2014); Total de Estabelecimentos de Agricultura Familiar 

(IBGE, 2006). Tabulação e organização: DINIZ, R. F. 

 

Observa-se, com efeito, que há ainda um expressivo contingente de agricultores 

familiares no país que não é atendido pelos serviços prestados pelas entidades estatais e não-

estatais de ATER, o que evidencia, não obstante os crescentes investimentos do governo 

federal, a dificuldade do Estado brasileiro em disponibilizar estes serviços de forma universal, 

contínua e com qualidade aos agricultores familiares e às populações tradicionais do país. 

Além da carência e distribuição desigual dos recursos financeiros e do quadro 

deficitário do contingente de funcionários nas entidades extensionistas, vários outros 

elementos têm sido identificados como fatores impeditivos à implementação da PNATER no 

Brasil, dentre os quais destacam-se:  

1) Macro-política de Estado, tanto nacional como estadual e municipal, para o setor 

agrícola, que privilegia um modelo de atividade agropecuária voltado à produção de 

                                                 
54 Há que se destacar, contudo, que, conforme apontado por Caporal (1998), não há estudos que indiquem qual é 

a relação ideal entre o número de técnicos por agricultores, sobretudo porque esta relação depende de cada 

situação específica. 
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commodities para o mercado externo e é social, econômica e ambientalmente 

insustentável (CAPORAL, 2006, 2008; DIESEL et al., 2015);  

2) Concepções distintas e contraditórias de ATER e de Desenvolvimento Rural dentro do 

MDA, gerando tensionamentos e reações contrárias à execução de determinadas ações 

voltadas à implementação da PNATER (DIESEL et al., 2015);  

3) Manutenção de normas, regras e formas institucionais e de poder estabelecidas há 

décadas nas entidades de ATER, caracterizadas pela centralização, verticalização e 

hierarquização dos processos de gestão e tomada de decisões, limitando a participação 

social dos extensionistas no planejamento das atividades a serem desenvolvidas 

(CAPORAL, 2006; CAPORAL; RAMOS, 2009, MUSSOI, 2011); 

4) Execução dos serviços extensionistas segundo o paradigma da extensão rural 

convencional, baseados em ações verticalizadas, antidialógicas, não participativas e 

persuasivas (CAPORAL; RAMOS, 2009). O mesmo ocorre com as ONGs, que na 

maioria dos casos não investem suficientemente na capacitação de seus profissionais, 

e, não obstante muitas detenham vastos conhecimentos a respeito das metodologias 

participativas, nem todas adotam este tipo de metodologia durante a realização dos 

serviços de ATER (CAPORAL, 2006; DIESEL et al.; 2007); 

5) Manutenção da formação técnica/acadêmica dos profissionais de ATER baseada em 

currículos que privilegiam a abordagem tecnicista, não problematizadora, acrítica, 

pragmática e difusora de inovações científico-tecnológicas (CAPORAL, 2006; 

CALLOU et al., 2008; OLIVEIRA, 2012); 

6) Desconhecimento e não-alinhamento por parte dos extensionistas, de suas entidades de 

ATER e dos governos estaduais à PNATER (SOUZA, 2006; PETTAN, 2010; 

MUSSOI, 2011; PEIXOTO, 2014; DIESEL et al., 2015); 

7) Dificuldades de inserção da agroecologia na agenda das instituições de ensino superior 

e de pesquisa agropecuária, assim como de articulação destas instituições com o MDA 

e com as organizações de ATER (MUSSOI, 2011; PETERSEN et al., 2013). A 

EMBRAPA, por exemplo, apesar de possuir diversos profissionais trabalhando com 

pesquisas sobre a produção agroecológica, ainda realiza, predominantemente, 

investigações voltadas para o agronegócio, e tem tido dificuldades de construir uma 

agenda comum com as instituições de ATER, conforme depoimentos de pesquisadores 

da empresa entrevistados por Mussoi (2011);  

8) Uso dos técnicos extensionistas para execução de “programas de governo” e de ações 

pontuais incompatíveis com as suas funções, assim como excessiva quantidade de 

atividades burocráticas que sobrecarregam estes profissionais (DIESEL et al., 2007; 

CAPORAL; RAMOS, 2009); 

9) Precariedade do quadro de pessoal e da estrutura de trabalho da Secretaria de 

Agricultura Familiar (BRASIL, 2009); 

10) Dificuldades de aplicação dos recursos orçamentários do MDA destinados à 

contratação de serviços de ATER (CAPORAL, 2014; PEIXOTO, 2014; DIESEL et al., 

2015); 

11) Promulgação da Lei Nº 12.188/10, que instituiu a PNATER, sem uma consulta aos 

atores e entidades ligadas aos serviços de ATER, com um texto bem mais sintético, 

técnico-burocrático e menos alinhado à política criada em 2004, sobretudo com a 
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exclusão da agroecologia enquanto paradigma orientador da prática extensionista 

(CAPORAL, 2011, 2014; PEIXOTO, 2014; DIESEL et al., 2015); 

12) Realização de chamadas públicas para execução de serviços de ATER em 

desconformidade com os princípios, diretrizes, objetivos e metodologias definidos na lei 

de ATER (CAPORAL, 2011, 2014; DIESEL et al., 2015); 

13) Promulgação da Lei Nº 12.897/13, que criou a Agência Nacional de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (ANATER), sem ter sido discutida juntamente com as 

organizações que participaram da Conferência Nacional de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (CNATER) e com um texto que reforça a perspectiva instrumental dos 

serviços de ATER, avaliza o projeto tecnocrático sem conferir prioridade aos 

imperativos socioambientais e se orienta pelo paradigma produtivista-modernizador de 

extensão rural, dando centralidade à transferência de tecnologias. Ademais, 

diferentemente da PNATER que estabelecia como público beneficiário da extensão 

rural apenas os agricultores familiares, assentados, indígenas, quilombolas e demais 

povos e comunidades tradicionais, a ANATER passa a incluir junto a este público os 

“médios produtores rurais” (DIESEL et al., 2015; ZARNOTT et al. 2015). 
 

Cumpre observar que a promulgação destas duas leis ocorreu em uma conjuntura 

política bastante distinta daquela em que Lula foi eleito Presidente da República em 2002, 

uma vez que a orientação pela maior participação popular foi substituída pela necessidade da 

tomada de decisões de forma mais pragmática, urgente, e, por isso mesmo, menos 

democrática e dialógica (CAPORAL, 2014). Ademais, as decisões tomadas tanto por Lula em 

2010 quanto por Dilma em 2013 evidenciam o fortalecimento da aliança (promíscua) do 

governo petista com a burguesia agrária/elite latifundiária brasileira (seus antigos 

antagonistas) e, ao mesmo tempo, o enfraquecimento de sua relação com as bases populares 

responsáveis por sua ascensão ao poder. 

Em resumo: mudam-se os tempos, os atores e o contexto social e político do país, mas 

o discurso e a prática permanecem idênticos àqueles adotados quando da criação da ACAR 

em Minas Gerais: a extensão rural se constituindo enquanto instrumento para promover a 

modernização da base técnica da agricultura, o aumento da produção e da produtividade 

agrícola e, como se tudo ocorresse numa sequência linear ou se as causas da pobreza e 

desigualdade social no meio rural se limitassem apenas às questões de ordem técnica, 

melhorias serão geradas à qualidade de vida dos produtores rurais. Novas roupagens, velhos 

discursos: a extensão rural proposta pela nova PNATER e pela ANATER volta às suas 

origens. 

Conclui-se, desse modo, que passados quinze anos da criação da PNATER, o atual 

contexto político-econômico e as legislações que regem o serviço extensionista no país 

mostram-se extremamente desfavoráveis à transição paradigmática proposta pela política, 

limitando sobremaneira a renovação de uma prática extensionista orientada pelos princípios 
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da agroecologia, pela adoção de metodologias participativas, pela exclusividade no 

atendimento aos grupos sociais não-hegemônicos/hegemonizados e, em síntese, por um 

diálogo de saberes e não um monólogo do conhecimento como praticado na extensão rural 

convencional. 

Esta discussão será retomada no próximo capítulo deste trabalho, no qual analisamos e 

refletimos a respeito das mudanças ocorridas no serviço extensionista mineiro desde a sua 

institucionalização em 1948, dos progressos alcançados e desafios enfrentados pelos 

profissionais da EMATER-MG em se adequar à PNATER e dos efeitos produzidos nos 

espaços rurais dos Territórios da Cidadania do Vale do Jequitinhonha/MG onde a empresa 

desenvolve suas ações.  
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4. DO DISCURSO E MARKETING DA EMATER-MG ÀS DISTINTAS E 

CRÍTICAS REALIDADES DO SERVIÇO EXTENSIONISTA NO ESTADO DE 

MINAS GERAIS: PARADOXOS DA EXTENSÃO RURAL PÚBLICA NO 

INÍCIO DO SÉCULO XXI 
 

 

 

ioneira na execução do serviço de extensão rural no Brasil e, atualmente, 

autodenominada a melhor instituição pública do setor no país e a maior da América 

Latina, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas 

Gerais (EMATER-MG) tem se esforçado ao longo das últimas décadas em construir e 

divulgar a imagem de uma empresa de vanguarda, inovadora, sintonizada com as mudanças 

na sociedade e comprometida com o desenvolvimento sustentável do estado de Minas Gerais. 

Enaltecendo a sua longevidade/vitalidade institucional e a expressiva capilaridade no estado, 

os documentos oficiais produzidos pela empresa enfatizam recorrentemente o 

desenvolvimento e a incorporação de processos, técnicas e metodologias modernas, efetivas e 

permanentes de qualificação da ação extensionista, traduzidas na prestação de serviços de 

excelência que são referências nos âmbitos nacional e internacional (EMATER-MG, 201-, 

2011a, 2014). Símbolos máximos de seu reconhecimento sociopolítico, as premiações 

recebidas nesta última década são utilizadas como atestado de sua competência e 

comprometimento em “tornar Minas Gerais o melhor estado para se viver” (EMATER-MG, 

2008a, p. 5), destacando-se: Prêmio Melhores do Agronegócio (2010, 2011); Prêmio Furnas 

Ouro Azul (2003, 2004, 2009 e 2010); Prêmio Finep de Inovação (2011); Prêmio Excelência 

em Gestão Pública do Estado de Minas Gerais (2008, 2009, 2011, 2012, 2013); Prêmio Hugo 

Werneck de Sustentabilidade (2016) etc.  

No entanto, em que pese as medidas tomadas visando o aprimoramento e a 

modernização dos processos de gestão institucional e de qualificação do serviço extensionista, 

bem como o reconhecimento destas ações por meio das premiações recebidas nestes últimos 

anos, a empresa ainda possui uma série de carências e limitações que impedem aos seus 

profissionais a execução de ações de forma contínua, universal e em quantidade e qualidade 

suficiente para atender à demanda dos produtores rurais. São carências e limitações de escalas 

e naturezas diversas, destacando-se: insuficiência de recursos financeiros; infraestrutura de 

trabalho precária; quadro reduzido de recursos humanos; relações institucionais e 

interinstitucionais perniciosas; estabelecimento de metas aquém da capacidade do quadro de 

extensionistas e impostas a partir de uma relação vertical descendente; inexistência de um 

plano estadual de ATER e de uma política institucional de transição agroecológica e/ou para 

P 
One world, one soul 

Time pass, the river rolls 

(Sorrow, Pink Floyd) 
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outros modelos de produção mais ecológicas (agriculturas orgânica, de conservação, integrada 

etc.); ausência de ações efetivas que possibilitem o envolvimento direto e participativo dos 

sujeitos sociais rurais no planejamento das atividades da empresa; distanciamento com os 

movimentos sociais e socioambientais etc. 

Desse modo, frente a um contexto em que o discurso e o marketing oficial muitas 

vezes destoam profundamente da realidade do serviço extensionista no estado, especialmente 

no recorte espacial da pesquisa, buscamos no presente capítulo analisar o panorama atual da 

organização e gestão institucional da EMATER-MG bem como as condições propiciadas para 

o desenvolvimento da ação extensionista junto aos sujeitos sociais rurais.  

Para compreender o contexto atual, faz-se necessário, primeiramente, conhecer a 

trajetória de mudanças ocorridas na instituição desde o surgimento da ACAR-MG, passando 

pela sua estatização na década de 1970 e chegando ao conjunto de iniciativas realizadas ao 

longo dos anos 1990 e 2000 visando a superação da crise vivenciada com o fim da 

EMBRATER e a modernização e racionalização do serviço extensionista no estado.  

O conhecimento desta trajetória histórica torna-se relevante para apreendermos as 

formas atuais de inserção e integração da EMATER-MG com a sociedade e de relação com os 

diversos agentes sociais que são seus mantenedores, assim como com os sujeitos sociais rurais 

que são considerados seu “público-alvo”. Ademais, este exercício nos possibilita analisar e 

compreender as mudanças em curso no serviço extensionista, as condições em que este 

serviço é realizado, os desafios enfrentados pelos profissionais da empresa em realizar seu 

trabalho e as perspectivas para o futuro da extensão rural em Minas Gerais e no Vale do 

Jequitinhonha-MG. 

Nos itens a seguir trataremos dessas e de outras questões atinentes ao serviço 

extensionista desenvolvido pela empresa nos espaços rurais do estado, sobretudo no que diz 

respeito às ações realizadas no recorte espacial delimitado para a pesquisa entre 2004 e 2014. 

 

 

4.1 Sexagenária, resiliente e subserviente: os (des)caminhos da extensão rural 

pública no estado de Minas Gerais entre 1948 e 2014 
 

 

Buscando implementar ações e programas de desenvolvimento para a superação dos 

problemas sociais vivenciados pelas famílias rurais do estado (70% da população mineira) em 

fins dos anos 1940, o governador Milton Campos (UDN, 1947-1951) firmou uma parceria 

com empresário norte-americano Nelson Rockefeller para a criação da Associação de Crédito 
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e Assistência Rural (ACAR-MG) (FONSECA, 1985; RIBEIRO, 2000). A concepção e 

implementação desta iniciativa limitou-se ao fomento da adoção de inovações científico-

tecnológicas pelas famílias rurais, incluindo-as em programas educacionais do tipo informal 

(extra-escolar) sem retirá-las de seu lugar de morada e trabalho. Não se vislumbrava, desse 

modo, mexer na estrutura de poder que dava sustento à aristocracia rural mineira, sobretudo 

no que diz respeito a uma possível transformação da concentrada estrutura fundiária do estado 

(FONSECA, 1985).  

A instalação dos escritórios da ACAR-MG nos municípios mineiros foi realizada com 

o apoio do poder público local, o qual fornecia salas e móveis necessários para o trabalho dos 

profissionais da instituição, enquanto esta cedia um veículo, equipamentos e uma equipe 

técnica constituída por um homem (supervisor agrícola) e uma mulher (supervisora 

doméstica). O primeiro escritório foi aberto no município de Santa Luzia, atendendo à 

população rural local e de outros municípios próximos, como Belo Horizonte, Lagoa Santa, 

Vespasiano e Betim (RIBEIRO, 2000). Em 1950 foram abertos mais sete escritórios no 

estado, os quais atendiam aos seguintes municípios: Pedro Leopoldo e Matozinhos; Curvelo e 

Corinto; Ubá e Tocantins; Varginha, Três Pontas e Elói Mendes; Alvinópolis; Lagoa da Prata; 

Chonim e Governador Valadares (ibidem).  

Nos primeiros anos, as atividades executadas pelos profissionais da ACAR-MG eram 

realizadas por meio de visitas individuais às famílias rurais, especialmente com os “pequenos” 

produtores, momento em que fomentavam entre eles o uso do crédito supervisionado como 

mecanismo de introdução de novas técnicas agropecuárias e de organização e planejamento 

do lar. Para execução de suas atividades, estes profissionais contavam com o apoio de outras 

instituições públicas, privadas e confessionais no desenvolvimento de seu trabalho, 

destacando-se: Fomento Agrícola Federal e Estadual, universidades e escolas de agronomia, 

Secretarias de Agricultura e de Saúde, sistema bancário, empresas de insumos agrícolas, 

professoras primárias, Igreja Católica, prefeituras etc. (RIBEIRO, 2000).  

Desempenhando um papel estratégico na superação das diversas barreiras físicas que 

impediam o acesso e a comunicação com as populações rurais, por muito tempo o jeep foi 

utilizado pela ACAR-MG como o elemento metafórico que melhor simbolizava a natureza e o 

propósito do serviço extensionista: a “conquista” dos agricultores. 

Como na guerra, esse veículo representou o poder de conquista, a coragem, a 

resistência e determinação, ingredientes que definem o trabalho realizado pelos 

extensionistas pioneiros. Portanto, não existe um símbolo, um emblema mais 

apropriado para retratar o pioneirismo que está na origem do sistema iniciado pela 

ACAR e sequenciado pela EMATER-MG (RIBEIRO, 2000, p. 99). 
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O conteúdo do discurso de Ribeiro (2000), o qual dirigiu a ACAR entre 1960 e 1966, 

evidencia um sentimento de orgulho do extensionista que, com coragem e determinação, 

serve ao seu país “conquistando” não o inimigo, como numa guerra, mas sim o agricultor, 

fazendo com que o mesmo adote o que há de mais moderno em termos de conhecimentos e 

técnicas agropecuárias. Não por acaso, aliás, no título de sua obra o autor se refere à “saga” da 

extensão rural no estado de Minas Gerais. Desse modo, tal discurso revela, como já apontado 

nas críticas feitas por Fonseca (1985), que os profissionais da ACAR eram “adestrados” para 

se sentirem como missionários que tinham uma importante responsabilidade para com o 

desenvolvimento nacional, obtido por meio da modernização da base técnica de produção e 

das mudanças nos hábitos das famílias rurais.  

A partir da criação do Escritório Técnico de Agricultura (ETA) em 1953, o serviço 

extensionista passou a assimilar o modelo “difusionista-inovador” de extensão rural e a 

ampliar o alcance do público atendido com a formação de grupos de “homens”, “senhoras e 

moças” e com a juventude rural dos “Clubes 4 S” (Saber, Servir, Sentir e Saúde) (FONSECA, 

1985; RIBEIRO, 2000). As ações realizadas na zona rural ocorriam por meio de campanhas 

comunitárias de mobilização destes grupos para a execução de atividades coletivas, momento 

em que eram transmitidos conhecimentos técnicos, de saúde e higiene, realizadas discussões 

sobre problemas na produção etc. Por meio desta nova modalidade de trabalho, os 

profissionais da instituição conseguiam transmitir informações e técnicas com mais celeridade 

e a um número bem maior de pessoas, diminuindo os custos per capita do serviço 

extensionista no estado (RIBEIRO, 2000). 

Cumpre observar que no uso dessas metodologias, os extensionistas selecionavam 

“líderes multiplicadores” para que o serviço executado pudesse obter maior sucesso. Como os 

pequenos produtores tinham uma posição de “baixo status” em seu núcleo social, o que os 

desqualificavam a influenciar outras famílias a adotarem as práticas difundidas pela ACAR-

MG, e os grandes estavam por demais afastados desses núcleos, os líderes escolhidos durante 

as atividades foram os “médios” produtores, tendo em vista o maior potencial de conduzir os 

processos de mudança que se impunha à sociedade rural à época (RIBEIRO, 2000). 

Em 1954, diante do sucesso de muitos produtores rurais com o uso do Crédito Rural 

Supervisionado, o Banco do Brasil S/A incorporou-se ao programa da ACAR-MG, provendo 

recursos financeiros para novos financiamentos às famílias rurais no estado (RIBEIRO, 2000). 

Com os progressos obtidos pelos produtores rurais e o reconhecimento nacional e 

internacional de suas ações, foram criados novos escritórios da ACAR-MG em outros 
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municípios mineiros, chegando ao número de 183 escritórios locais e 23 escritórios regionais 

em 1965 (RIBEIRO, 2000). 

Os serviços executados pela ACAR-MG neste período tinham que se ajustar à 

dinamicidade das mudanças que ocorriam na sociedade mineira, especialmente em 

decorrência dos planos e programas de governo voltados para a industrialização do estado. 

Neste sentido, em 1961 a instituição elaborou o primeiro Plano Quinquenal do serviço 

extensionista do estado (1962-1966), pelo qual foram planejadas ações de apoio a programas 

governamentais como Projeto Jaíba, Projeto de ATER na bacia leiteira de Belo Horizonte, 

Projeto de Avicultura Industrial etc. (RIBEIRO, 2000; EMATER-MG, s.d.). 

No entanto, para atender à demanda das famílias rurais, a instituição enfrentou uma 

série de dificuldades, sobretudo no que concerne à inconstância no fornecimento de recursos 

financeiros por parte dos governos estadual e federal, e no que diz respeito à falta de técnicos 

qualificados para a realização do serviço extensionista (RIBEIRO, 2000). Em 1960, por 

exemplo, o então candidato a governador do estado, Tancredo de Almeida Neves, chegou a 

cogitar junto ao diretor da ACAR-MG que, se eleito fosse, não deveria manter o convênio 

com a AIA. Frente ao risco de extinção da instituição, o diretor decidiu quebrar 

temporariamente uma norma da “cultura institucional” da ACAR-MG: a proibição de 

envolvimento político-partidário dos técnicos extensionistas. Com efeito, os profissionais da 

instituição passaram a apoiar a candidatura de José de Magalhães Pinto, o qual, após vencer a 

eleição estadual, deu continuidade ao processo de expansão do serviço extensionista para os 

municípios mineiros, apoiando a criação de vários escritórios locais e regionais (ibidem).  

A partir desse momento, as relações entre a ACAR-MG e o Estado começaram a se 

estreitar e a instituição passou a se inserir compulsoriamente em programas fomentistas, além 

de intensificar o trabalho com o crédito rural (RIBEIRO, 2000; EMATER-MG, s.d.). De 

acordo com Ribeiro (2000), o estreitamento das relações se justificava pela “necessidade de 

sobrevivência” do serviço extensionista, ameaçado constantemente pela carência de recursos e 

mão-de-obra.  

Com a intensificação desse processo, a ACAR-MG renunciará gradativamente aos 

seus princípios humanistas, executando serviços que privilegiavam a difusão de pacotes 

tecnológicos para a modernização da base técnica das atividades agropecuárias desenvolvidas 

pelos médios e grandes produtores em detrimento de ações voltadas para os pequenos, um 

forte indicativo de que o trabalho de “extensão” passava a ser suplantado pelo de “assistência 

técnica” (RICCI, 2000).  
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No início dos anos 1970, visando reduzir a dependência dos recursos transferidos 

pelos governos federal e estadual, a direção da instituição inovou ao estabelecer um sistema 

de cotas percentuais sobre o orçamento dos municípios atendidos pelos seus serviços, 

garantindo-lhes uma nova fonte de recursos em meio a um contexto de instabilidade 

financeira e constantes atrasos nos repasses feitos pelo governo estadual (RIBEIRO, 2000). 

Com o tempo, esta iniciativa foi consolidando-se na política da ACAR-MG de abertura de 

novos escritórios nos municípios mineiros, tornando-a dependente dos recursos financeiros 

dos três níveis administrativos do país. 

No entanto, a iniciativa levada a cabo pela instituição possibilitou-lhes alcançar uma 

relativa estabilidade financeira por pouco tempo. A troca de ministros na pasta da agricultura 

em 1973 gerou consequências negativas para as filiadas da ABCAR, sobretudo com o corte de 

recursos federais, o que resultou em atrasos de salários, paralisação de projetos e perda de 

50% do corpo técnico (RIBEIRO, 2000). Esta situação só voltaria a se estabilizar com a 

substituição da ABCAR pela EMBRATER em 1974, quando o governo Militar passou a 

intervir diretamente no serviço extensionista no país.  

Com efeito, em 28 de novembro de 1975, em decorrência da criação da EMBRATER, 

o governo mineiro instituiu pela Lei Nº 6704 a Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (EMATER-MG), empresa pública vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (SEAPA). A partir de então era extinta a ACAR-MG.  

Com a criação da EMATER-MG, ocorreu a expansão no quadro de extensionistas no 

estado, aumentando de 1.310 para 1.629 entre 1978 e 1985 (24,5%), consolidando-se, neste 

período, uma filosofia produtivista e fragmentada no serviço de extensão rural mineiro, 

consoante as mudanças instituídas pela EMBRATER (RICCI et al., 1997). 

No entanto, no início dos anos 1980, acompanhando as mudanças que ocorriam no 

cenário político e social do país, a EMATER-MG formulou um novo projeto de orientação do 

serviço extensionista. Subsidiado por uma pesquisa feita com produtores familiares e 

profissionais da extensão rural, a empresa elaborou uma proposta de implementação de 

metodologias alternativas de trabalho, reassumindo os “pequenos produtores” como seu 

público prioritário. A partir dessa iniciativa, a empresa reconhecia a ineficácia e a 

obsolescência das metodologias até então utilizadas, a necessidade de construir outras formas 

de interpretação e intervenção na realidade e de superar a fragmentação imposta ao trabalho 

com a família a partir da divisão por sexo e idade (RICCI et al., 1997).  
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Nas regiões mais carentes do estado, como o Vale do Jequitinhonha, por exemplo, os 

extensionistas adotaram juntamente com os sujeitos sociais rurais metodologias de “pesquisa-

ação” para a compreensão da realidade e, posteriormente, identificação de prioridades a serem 

trabalhadas, aproximando-se, em certa medida, dos pressupostos da pedagogia paulofreiriana 

(RICCI et al., 1997). A partir dessas mudanças, em muitos municípios a EMATER-MG 

começou a se aproximar dos trabalhos realizados por organizações não-governamentais 

(ONGs), entidades confessionais, como a Comissão Pastoral da Terra (CPT), e do movimento 

sindical rural (ibidem). 

Em que pese os avanços alcançados por estas iniciativas e a tentativa de inovação 

metodológica no processo de execução das ações, a prática extensionista não fomentou a 

promoção da autonomia e o empoderamento dos sujeitos sociais rurais, criando uma 

dependência destes para com a EMATER-MG que prevaleceu por longo tempo (RICCI et al., 

1997). Ademais, a burocratização e a partidarização da ação extensionista provocaram o 

descrédito e a perda de entusiasmo por parte dos sujeitos sociais rurais com os programas 

implementados pela empresa (ibidem). 

Ao avaliar o contexto institucional deste período, Ribeiro (2000) argumenta que, não 

obstante as mudanças de orientação do serviço extensionista, predominava entre os 

profissionais da empresa uma cisão entre os adeptos do “produtivismo” e do “humanismo”, 

fruto do longo período em que o modelo produtivista dominou o foco do serviço de extensão 

rural. Ricci et al. (1997), por sua parte, acrescentam que as críticas realizadas durante o 

processo de reformulação das diretrizes institucionais e as mudanças que foram propostas não 

chegaram a representar uma ruptura profunda com a filosofia hegemônica, mas apenas 

alterações pontuais, as quais provocaram retaliações por parte do corpo técnico mais veterano 

e conservador.  

Na segunda metade da década de 1980, os profissionais da EMATER-MG 

vivenciavam uma série de dificuldades para o desenvolvimento de seu trabalho, causadas 

sobretudo pelas medidas de austeridade tomadas pelo governador Newton Cardoso (PMDB, 

1987-1991). Com efeito, muitos extensionistas saíram da empresa em busca de melhores 

oportunidades de trabalho, outros que permaneceram passaram a realizar serviços extras para 

complementar a renda, enquanto que alguns chegaram ao ponto de enviar os familiares para a 

casa de pais e parentes e a morar em residências precárias para se sustentar (RIBEIRO, 2000).  

Com a permanência desse quadro por longos meses, os funcionários da empresa 

decidiram iniciar uma greve em todo o estado, medida adotada pela primeira vez (e única 
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desde então) na história da extensão rural mineira. As demandas trabalhistas foram então 

levadas aos tribunais, porém, como o Sindicato dos Trabalhadores da Extensão Rural do 

Estado de Minas Gerais (SINTER-MG), criado em abril de 1989, não tinha fundos de reserva 

para a greve e os extensionistas, além de despreparados, possuíam a particularidade de 

estarem dispersos pelo estado, impossibilitando-lhes realizar reuniões com frequência 

adequada, a experiência acabou fracassando. Na justiça, o processo litigioso foi vencido pelo 

governo e os funcionários da EMATER-MG foram obrigados a encerrar a greve. Em 

entrevista com membros do SINTER-MG em agosto de 2015, foram obtidos depoimentos que 

destacam o quão “traumático” foi este processo, servindo de experiência para que os 

profissionais da empresa jamais realizassem outra greve no estado. 

Eu sei que essa greve foi tão traumática, que nunca mais o pessoal teve coragem de 

fazer outra greve. Por exemplo, esse ano agora mesmo, foi ano passado [2014], teve 

alguns colegas que sugeriram, dependendo da postura da empresa na hora de 

negociar, de fazer greve. Mas só o que que acontece, os que estavam dispostos a 

fazer era o pessoal mais novo, que entrou de 2004 pra cá, que é a minoria, o pessoal 

mais velho, por conta dessa experiência, não faz [greve] de jeito nenhum 

(EXTENSIONISTA 1, SINTER-MG, agosto de 2015). 

 

A crise financeira que tomou conta da empresa repercutiu também na expressiva 

redução de seu quadro de funcionários. Entre 1985-1988 o contingente de profissionais 

diminuiu de 1.629 para 1.127, sendo que a categoria com maior redução foi a de técnica em 

bem-estar social de nível médio, com baixa de 45% de seu corpo técnico (RICCI et al., 1997). 

Entre 1988-1995 a tendência de perda de funcionários continuou, porém, com uma saída bem 

menor, totalizando 1.096 neste último ano (ibidem). 

Dentre as iniciativas empregadas para mitigar essa crise, a assinatura de convênios 

com o poder público dos municípios mineiros foi a que mais surtiu efeito, sendo ainda hoje 

utilizada pela empresa. A partir dos convênios, os escritórios locais passaram a obter boa 

parte de seu financiamento com as prefeituras, o que obrigou os extensionistas a elaborarem 

seus programas de ação conforme as prioridades elencadas pelas gestões municipais. Com 

essa medida, muitos extensionistas acabaram sendo demitidos quando os grupos 

oposicionistas assumiam o poder nos municípios, provocando instabilidade e descrédito nos 

trabalhos por eles desenvolvidos nas comunidades rurais (RICCI et al., 1997). 

Neste conturbado contexto, atendendo aos acordos de campanha, o governador 

Newton Cardoso transformou a empresa em um “balcão de negócios”, entregando a sua 

direção a políticos ou apoiadores de lideranças políticas estaduais, os quais pouco conheciam 

do serviço extensionista (RICCI et al., 1997; RIBEIRO, 2000). Em um período de três anos, 
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por exemplo, a empresa chegou a ter quatro presidentes distintos, o que causou a insatisfação 

e repúdio do corpo técnico e dos parceiros no estado (RIBEIRO, 2000). 

Em virtude dessas medidas, no início dos anos 1990 a EMATER-MG vivenciava um 

quadro de profunda crise financeira e institucional, com generalizado descrédito por parte de 

seus mantenedores e da sociedade, passivos trabalhistas de mais de US$ 40 milhões, pouco 

comprometimento dos funcionários com os produtores rurais etc. (RIBEIRO, 2000). 

Com o fim do governo de Newton Cardoso em 1991 e o início da segunda gestão de 

Hélio Garcia (PTB, 1991-1995), os novos diretores nomeados para a EMATER-MG deram 

início a um processo de reestruturação organizacional que tinha como premissa básica a busca 

da “excelência empresarial”, almejando, assim, recuperar e divulgar a imagem de uma 

empresa “séria”, “íntegra”, “competente” e “moderna” (RIBEIRO, 2000). A partir disso, foi 

implementado em 1994 o Programa de Desenvolvimento Empresarial (PDE), pelo qual 

buscava-se promover a reengenharia institucional, a adoção de um jargão tipicamente 

marcado pelas orientações do sistema de qualidade total e a introdução do conceito de 

empresariamento na filosofia do serviço extensionista. Em outras palavras, um processo de 

retorno ao pragmatismo racional e de distanciamento do projeto social que caracterizava a 

natureza do serviço de extensão rural (RICCI et al., 1997).  

Com as mudanças realizadas pelo PDE, a “filosofia extensionista” foi substituída pela 

noção de “missão”, fundamentada numa orientação pragmática de satisfação das necessidades 

dos sujeitos e agentes sociais atendidos pela empresa, antes denominados “público-assistido”, 

agora “clientes”, sendo os agricultores familiares considerados os “clientes preferenciais”, 

enquanto que os demais públicos foram considerados como “negócio complementar”, fonte 

de recursos alternativos para a manutenção dos serviços de ATER, até então financiados 

apenas pelos governos estadual e municipal (RIBEIRO, 2000).  

Nos anos seguintes à implementação do PDE, passou a crescer continuamente o 

número de municípios com convênios assinados com a EMATER-MG (de 498 em 1994 para 

724 em 1999, atingindo 85% do total de municípios mineiros – 853), do contingente de 

funcionários (contratação de 1.462 de novos profissionais) e dos cursos de aperfeiçoamento 

profissional (aumento da quantidade de “treinamentos em serviço” de 91 eventos em 1994 

para 701 em 1998, dos cursos de “capacitação inicial” de 3 em 1994 para 9 em 1998, e 

formação de 116 profissionais em cursos de “especialização” e “mestrado” até o final da 

década de 1990) (RIBEIRO, 2000). Além dos avanços observados com o crescimento desses 

números, a empresa liquidou nos anos de 1993 e 1994 as dívidas judiciais com “Fundação de 
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Seguridade” (CERES) da ordem de US$ 3 milhões, com o Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) em torno de US$ 160 mil e passivos trabalhistas com 3.114 funcionários e ex-

funcionários estimados em US$ 40 milhões (ibidem). 

Não obstante os avanços alcançados com a reestruturação organizacional, alguns 

problemas vivenciados na empresa não foram solucionados como esperado pelos seus 

funcionários e outros acabaram sendo criados, dentre os quais podem ser destacados: criação 

de um sentimento de não-integração dos extensionistas de base nos processos de elaboração e 

implementação do PDE (RICCI et al., 1997; VIEIRA, 2000; CASTRO, 2002; FERREIRA, 

2003); estabelecimento de “metas irrealizáveis” de captação de recursos financeiros pelas 

superintendências da empresa (RICCI et al., 1997); ineficiência do sistema de 

acompanhamento, avaliação e controle das mudanças relacionadas ao programa e 

permanência de condições precárias para realização dos serviços de ATER (CASTRO, 2002). 

Depreende-se, com efeito, que embora o processo de empresariamento adotado pela 

EMATER-MG ao longo dos anos 1990 tenha obtido um relevante sucesso em viabilizar a 

superação da crise financeira que ameaçava a continuidade dos seus trabalhos e a sua própria 

existência, os problemas não solucionados e surgidos ao longo desse percurso indicavam que 

ajustes deveriam continuar a ser feitos visando o aprimoramento do serviço extensionista, 

especialmente em relação aos profissionais de base, os quais estavam em contato direto com 

os sujeitos sociais rurais e se encontravam mais isolados dentro da empresa. 

Em certa medida, o surgimento do PRONAF em 1996 possibilitará mitigar parte 

destes problemas, pois, ao prover recursos federais para o desenvolvimento de ações com os 

agricultores familiares, atenuará a ingerência do poder público municipal em determinadas 

atividades dos escritórios locais, revigorando e revalorizando a autonomia do trabalho de base 

e estimulando a renovação de um discurso e prática extensionista que buscava reafirmar sua 

essência nos interesses da agricultura familiar (RICCI et al., 1997; RICCI, 2000).  

Com efeito, a EMATER-MG chega ao início do século XXI vivenciando uma 

conjuntura político-institucional e financeira menos crítica do que enfrentou a partir de fins 

dos anos 1980, o que lhes possibilitará manter a prestação de serviços de forma gratuita aos 

produtores familiares e ao mesmo tempo dar continuidade às mudanças em curso visando 

qualificar e expandir a ação extensionista no estado.  

Assim, diante de um cenário financeiramente mais favorável e politicamente menos 

turbulento, foi realizado no início deste século um processo de reestruturação organizacional-

administrativa e reorientação dos princípios e normas de atuação profissional, buscando 
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alinhar o planejamento estratégico da empresa com o Plano Mineiro de Desenvolvimento 

Integrado (PMDI), o Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) e a PNATER 

(EMATER-MG, 2008a). 

Ao conceber e executar este processo, a EMATER-MG incorporava em sua agenda os 

princípios da política de governo que foi o fetiche das duas gestões de Aécio Neves da Cunha 

(PSDB – 2003-2006 - 2007-2010), assentada em um conjunto de medidas de reforma 

administrativa denominada “Choque de Gestão”. Orientando-se por um caminho 

intermediário entre o “Estado Mínimo” e o “Estado Máximo”, um “Estado Necessário”, este 

“choque” se constituiu em um eufemismo para uma política de redução do déficit público 

implementada por meio de cortes de despesas, ajuste fiscal, redução de cargos públicos etc. 

(EMATER-MG, 2008a). 

Tendo por base esta política de governo, a EMATER-MG implementou em 2003 o seu 

“choque de gestão” empresarial, por meio do qual realizou mudanças em sua organização 

interna, investiu em práticas de visão empreendedora orientada para obtenção de resultados, 

ampliou as bases tecnológicas de comunicação e gestão do conhecimento e fomentou o 

planejamento participativo nas instâncias da empresa. Buscava-se, com isso, modernizar e 

racionalizar sua estrutura técnica e administrativa, aumentar a efetividade e a qualidade dos 

serviços prestados e valorizar as pessoas e a extensão rural (EMATER-MG, 2008a). 

Cumpre observar que, diferentemente da forma centralizada que se deu a construção 

do PDE nos anos 1990, a revisão do planejamento empresarial foi realizada de forma 

descentralizada, porém ainda verticalizada, por meio da criação de uma Rede de Gestão 

Estratégica (RGE) constituída por mais de 600 profissionais, os quais, em caráter consultivo, 

opinaram sobre as mudanças a serem implementadas na gestão administrativa do serviço 

extensionista. A RGE foi estabelecida na estrutura organizacional da empresa em cinco níveis 

hierárquicos, os quais contribuíram para a reformulação do planejamento empresarial e 

passaram a desempenhar diferentes atribuições (QUADRO 8). Ressalta-se que além destas 

funções, a RGE tem o propósito de contribuir para minimizar problemas de comunicação 

interna por meio da socialização, uniformização e universalização do acesso às informações; 

valorizar os profissionais por meio da participação nos processos de decisão; consolidar os 

núcleos enquanto fator de integração social, confraternização, difusão de experiências e 

definições de estratégias microrregionais; difundir experiências bem sucedidas, compartilhar 

ideias e resultados positivos etc. (EMATER-MG, 2008b). A figura 20 ilustra a organização 

espacial da RGE no estado de Minas Gerais, constituída por 7 polos e 32 núcleos (FIG. 21). 
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QUADRO 8 

Rede de Gestão Estratégica (RGE) da EMATER-MG - 2008 

 

Fonte: EMATER-MG (2008a, 2008b) 

 

 

FIGURA 21: Grupos de Desenvolvimento Estratégico (GDEs) e Polos regionais que constituem a Rede de 

Gestão Estratégica (RGE) da EMATER-MG no estado de Minas Gerais. Fonte: EMATER-MG (2008b). 

 

NÚCLEO

Formado por uma equipe de extensionistas e profissionais da área administrativa de um certo número de escritórios locais 

(ESLOCs) (3 a 5, geralmente) de municípios limítrofes e com características semelhantes – subdivisão da UREGI. São 

instâncias criadas com o propósito de potencializar as ações das equipes locais, aprofundar discussões, ampliar a 

capacidade de análise e planejamento em torno de realidades comuns e fortalecer o desenvolvimento de ações integradas.

GRUPO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO (GDE) DAS UNIDADES REGIONAIS (UREGIS)

Constituídos por representantes eleitos em cada núcleo que forma a UREGI (em geral, cada regional possui de três a 

quatro núcleos), além de coordenadores técnicos regionais, profissionais da área administrativa e pelo gerente regional. 

Nestas instâncias são tratadas questões relacionadas à gestão da UREGI e aos projetos por ela desenvolvidos, 

contribuindo para a tomada de decisões em conjunto entre os seus membros.

GDE DOS POLOS

As 32 UREGIs estão agrupadas em sete polos – Central, Cerrado, Leste, Nordeste, Norte, Sul e Zona da Mata –, os 

quais são formados pelos gerentes e representantes eleitos nos GDEs regionais. Nestes polos são debatidas questões e 

estratégias relacionadas à ação extensionista na macrorregião de atuação de cada polo e outras questões ligadas à rotina 

de trabalho e gestão, como os critérios para a divisão de orçamentos e outros.

GDE DA UNIDADE CENTRAL

Grupo formado por profissionais de todo os setores da Unidade Central – Departamentos, Unidades, Assessorias e 

Divisões – é responsável pela análise das atas das reuniões dos GDEs dos polos e pelo encaminhamento de solicitações 

ao GDE da Empresa, além de buscar melhorias para o desempenho do escritório central.

GDE DA EMPRESA

Composto pela Diretoria Executiva e por outros membros indicados por ela, resguardando sempre a representatividade de 

todos os níveis hierárquicos. É responsável pela construção, acompanhamento e revisão do planejamento estratégico da 

empresa.

Conjunto de Núcleos

Conjunto de ESLOCs

Conjunto de GDEs

Diretoria Executiva e 

Representantes dos demais 

GDEs

Profissionais da Unidade Central
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Além de revisar o seu planejamento estratégico, a EMATER-MG também adotou um 

novo modelo de gestão empresarial, denominado Sistema Integrado de Gestão (SIG) e, no 

âmbito dos municípios, estabeleceu como instrumento de planejamento e gestão do serviço 

extensionista o Plano Municipal de Assistência Técnica e Extensão Rural (PMATER), o qual 

é elaborado anualmente pelo(s) profissional(is) de cada escritório local com um cronograma 

de execução de projetos, programas e ações com os agricultores familiares, e deve conter, 

obrigatoriamente, atividades relacionadas aos programas estruturadores da empresa e às metas 

estratégicas estabelecidas no seu planejamento estratégico (EMATER-MG, 2008a). 

No que concerne à metodologia de ação extensionista, no ano de 2004 os processos e 

instrumentos de intervenção utilizados em campo foram reformulados com o objetivo de 

qualificar os serviços de ATER em conformidade com os interesses da sociedade mineira, as 

diretrizes metodológicas da PNATER e os imperativos do desenvolvimento sustentável 

(RUAS et al., 2006; EMATER-MG, 2008a). A partir dessa iniciativa, foi elaborada a 

Metodologia Participativa de Extensão Rural para o Desenvolvimento Sustentável 

(MEXPAR), fundamentada nos princípios teóricos e epistemológicos dos estudos de Jean 

Piaget, nos ensinamentos pedagógicos de Paulo Freire e na metodologia do “aprender a 

aprender” de Pedro Demo (RUAS et al., 2006). Esta nova metodologia orienta-se por uma 

noção de processo educativo em que extensionistas e agricultores familiares assumem o 

protagonismo na execução de ações no meio rural, cabendo aos extensionistas o papel de 

mediadores dos processos de mudança e aos agricultores o de sujeitos de seu próprio 

desenvolvimento. Subsidiada por este novo marco teórico-metodológico, a ação extensionista 

deve buscar o trabalho criativo e participativo, o processo dialógico e a organização das 

ideias, a negociação, planejamento e comprometimento com as ações propostas, os estilos de 

agricultura de base agroecológica e as estratégias de desenvolvimento sustentável (ibidem).  

Outra iniciativa voltada ao aprimoramento da prática extensionista foi a reformulação 

e ampliação dos cursos de formação e qualificação profissional. Considerando a necessidade 

de se ter profissionais com instrução eclética e diferenciada, com uma visão ampliada e 

sistêmica das inter-relações que se dão nos contextos da família, da comunidade e da 

sociedade, a empresa passou a investir no “Programa Estruturador Desenvolvimento de 

Pessoas” por meio de ações direcionadas à formação “inicial”, com o Projeto Integrar, e 

“continuada”, com o Projeto Pró-seguir (capacitações por meio de cursos, excursões técnicas, 

oficinas temáticas, encontros técnicos etc.) e o Projeto de Pós-Graduação (habilitação 
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complementar em especialização, mestrado e doutorado) (EMATER-MG, 200-a, 200-b, 200-

c, 2008a).  

De forma simultânea e complementar a estas ações, foi implementado a partir do ano 

de 2004 o Projeto Inovar, concebido como um sistema pedagógico participativo e interativo 

de formação continuada em serviço e destinado a propiciar a construção de um embasamento 

teórico-metodológico, fomentar a reflexão sobre a prática extensionista e estabelecer o 

planejamento de intervenções adequadas para cada realidade local em busca do 

desenvolvimento sustentável (EMATER-MG 2005, 2008a, 2009). Orientando-se pelos 

princípios e diretrizes da PNATER, foram definidos os principais objetivos para o processo de 

aprimoramento e atualização da prática extensionista, almejando promover a 

[...] qualificação dos extensionistas para apoiar os agricultores familiares na gestão 

dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável, na elaboração, 

implementação e monitoramento dos Planos Municipais, bem como na adoção de 

estilos de agricultura sustentável (EMATER-MG, 2009a, p. 18). 

 

A execução do projeto se deu por meio da definição de temas indicados pelos 

profissionais da empresa, elaboração de kits de materiais (cartilhas, manuais e vídeos) por 

extensionistas com mais experiência e conhecimentos no assunto, e socialização, debate e 

avaliação sobre as questões abordadas nos materiais. Por meio de convênios firmados com o 

MDA entre 2004 e 2010 foram investidos aproximadamente R$ 2 milhões na produção de 

nove kits do Inovar, cada qual tratando de temas específicos de abordagem, a saber: 

Desenvolvimento Local Sustentável (2004); Planejamento Participativo (2004); Gestão Social 

(2005); Agroecologia (2005); Conselhos e Participação (2006); Metodologia participativa de 

extensão rural para o Desenvolvimento Sustentável (MEXPAR) (2006); Desenvolvimento 

Territorial (2006); Educação Ambiental (2008); Comercialização (2010). 

A implementação do projeto ao longo do período 2004-2010 produziu impactos 

positivos dentro e fora da empresa, destacando-se: troca de conhecimentos e experiências 

entre os extensionistas; mudança de postura dos técnicos em sua relação com os agricultores 

familiares; crescimento e dinamização dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural 

Sustentável (CMDRS) (de 44 em 2002 para 493 em 2005) etc. De acordo com um 

coordenador técnico entrevistado em campo, o INOVAR também democratizou as decisões 

nas instâncias inferiores da empresa e rompeu, parcialmente, com a centralização do poder 

nos gerentes regionais e na diretoria administrativa. Em suas palavras: 

O que era o mais importante: as discussões que a gente tinha dentro desse Conselho, 

com a maior parte das pessoas do campo: coordenadores, técnicos locais, assim, os 

debates altamente teóricos, a linguagem do texto tinha que ser mais clara possível. 

Era um negócio fantástico, tanto que as pessoas que participaram disso cresceram. 
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Um grupo gestor regional e nesse grupo se tomavam decisões de mudança na prática 

extensionista, avaliava as condições de trabalho, esse grupo propunha à diretoria 

mudanças. As decisões que saíam dali iam pra esse sistema de gestão do INOVAR, 

que levava essa discussão pra diretoria. Então, o gerente não era mais o único 

interlocutor junto a diretoria (EXTENSIONISTA 3, EMATER-MG, agosto de 

2015). 

 

Empenhando-se em construir uma interação mais efetiva com o seu público, uma 

imagem positiva diante da sociedade e em agilizar o acesso às informações entre seus 

funcionários, a empresa definiu a Comunicação como instrumento estratégico de gestão. Para 

isso, foram modernizadas e ampliadas as ferramentas de comunicação e informação com o 

propósito de publicizar os resultados dos serviços prestados nos municípios mineiros, dar 

transparência ao uso dos recursos públicos, criar canais de diálogos com os agricultores, 

organizações sociais e demais segmentos da sociedade etc. (EMATER-MG, 2006a, 2008a). 

Dentre as ferramentas de comunicação interna e externa utilizadas para atender a estes 

propósitos destacam-se: portal online da empresa, Programa Minas Rural (programa semanal 

de televisão), Rádio Estação Rural e redes sociais, como Facebook, Flickr e Instagram. 

Buscando potencializar o trabalho integrado da ação extensionista com a prestação de 

serviços específicos de assistência técnica, a empresa passou a adotar como estratégia de 

atuação as Redes Temáticas de ATER nas principais cadeias produtivas do agronegócio 

mineiro: cana-de-açúcar, café, feijão, mandioca, milho, oleaginosas, leite, fruticultura e 

outras. Nesse sistema de trabalho, são constituídas equipes com profissionais especificamente 

preparados para dar assistência aos produtores rurais inseridos em determinadas cadeias 

produtivas ou em projetos com exigência de procedimentos técnicos apropriados, 

especializados e padronizados (EMATER-MG, 2008a). 

Por fim, com o propósito de renovar e ampliar o seu quadro de funcionários, foi 

realizado no ano de 2004 um concurso público para admissão de novos extensionistas e 

técnicos administrativos. Até 2009 haviam sido contratados 945 novos profissionais (sendo 

608 com formação na área agronômica e veterinária e 205 na área social), totalizando 2.199. 

Deste montante, 1.916 funcionários estavam lotados no interior do estado, em escritórios 

locais e UREGIs, e 283 no escritório central em Belo Horizonte-MG55. 

Depreende-se, com efeito, que por meio das iniciativas implementadas com o “choque 

de gestão” empresarial e com a reformulação de seu planejamento estratégico, a EMATER-

MG se mobilizava em prosseguir com o processo de adoção de métodos considerados 

“inovadores”, “efetivos” e “permanentes” de qualificação e integração do serviço 

                                                 
55 Dados disponibilizados pelo SINTER-MG, o qual utilizou como fonte de consulta os relatórios anuais 

produzidos pela empresa em 2004 e 2009 e outros documentos.  
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extensionista, incorporando em seu “negócio” o conceito que se tornou o fetiche do novo 

discurso do planejamento capitalista em fins do século XX e início do XXI: o 

desenvolvimento sustentável. Ademais, a partir dessas medidas, a empresa fortaleceu os 

vínculos com as políticas de governo para o setor agropecuário, consolidando-se como uma 

instituição de mediação entre o Estado e a sociedade e garantindo, por essa via, a manutenção 

de recursos essenciais à continuidade e expansão de seus serviços no estado.  

É com esse somatório de talentos, recursos e estratégias, numa coesão propiciada 

pela própria cultura mineira, que a EMATER-MG assume com o Governo Estadual 

e se compromete com toda a sociedade a fazer com que, cada dia mais, Minas se 

torne o melhor Estado para se viver (EMATER-MG, 2008a, p. 4). 

 

Esse processo prosseguiu com outras reformulações do planejamento estratégico em 

2007, com vistas a orientar o serviço extensionista no quadriênio 2007-2010, e em 2013, com 

novas orientações para o quinquênio 2013-2017. Dessa vez, porém, as mudanças realizadas 

foram mais sutis, mantendo inalterada a essência do planejamento estratégico elaborado em 

2004, ou seja, com uma agenda caracterizada por um pragmatismo racional e empresarial, 

focado na geração e otimização de resultados, na profissionalização da gestão, na satisfação 

dos “clientes” com a prestação de serviços de excelência e na priorização do atendimento à 

agricultura familiar, embora sem perder o foco do “fortalecimento do agronegócio 

mineiro”. A EMATER-MG buscava, assim, ser reconhecida como “a melhor empresa de 

ATER na promoção do desenvolvimento sustentável” e tornar-se “essencial à sociedade 

mineira” (2007a, 2014b). 

Portanto, tendo em vista a trajetória do serviço público de extensão rural mineiro 

analisada neste item, é que qualificamos a EMATER-MG como uma instituição sexagenária 

– por estar há mais de 60 anos executando ações junto aos produtores rurais –, resiliente – por 

conseguir ao longo desse período superar as diversas ameaças à sua existência – e 

subserviente – por constituir-se, como estratégia de sobrevivência, enquanto uma empresa 

destinada à implementação de políticas e programas de modernização conservadora das 

atividades agropecuárias em detrimento da execução de ações de caráter humanista, 

construtivista e educativo-libertadora com os agricultores familiares. 

Subsidiados por esta análise histórico-crítica, apresentamos e refletimos nos itens a 

seguir sobre a realidade atual da empresa no estado de Minas Gerais e no recorte espacial da 

pesquisa. 
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4.2 O panorama atual da EMATER-MG no estado de Minas Gerais: 

recursos humanos e orçamentários, organização espacial e diversidade do 

campo de ação extensionista 
 

 

Institucionalmente vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento de Minas Gerais56 (SEAPA), a EMATER-MG é uma empresa pública 

constituída sob a forma de sociedade civil de fins econômicos, com personalidade jurídica de 

direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira. Em virtude dessa 

natureza jurídica, que a diferencia de outras entidades públicas tradicionais, a empresa 

funciona tanto como uma instituição privada, podendo captar recursos no mercado por meio 

da venda de seus serviços, como também enquanto um órgão público destinado à 

implementação de políticas e programas de Estado para o meio rural. 

Tendo em vista a expressiva capilaridade que apresenta no território mineiro, 

prestando serviços em aproximadamente 90% de seus municípios, a EMATER-MG adota um 

modelo de organização descentralizado, com estruturas regionalizadas localizadas em 

diversos pontos do estado e vinculadas à Diretoria Executiva, sediada em Belo Horizonte, 

conforme pode ser visualizado no organograma a seguir.  

Para execução dos serviços de ATER, a empresa se orienta pelo Planejamento 

Estratégico elaborado para o quinquênio 2013-2017 (EMATER-MG, 2014b), no qual 

constam, além dos princípios de identidade organizacional, os objetivos prioritários para o 

período, desdobrados em programas a serem executados e metas estratégicas que devem ser 

atingidas por todas as suas unidades. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Até o ano de 2014, a administração pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais contava apenas 

com uma pasta voltada para o setor agropecuário (SEAPA), a qual era responsável por ações direcionadas tanto 

para o agronegócio quanto para a agricultura familiar. A partir de 2015, quando Fernando Pimentel (PT) assume 

o governo do estado após quase duas décadas de hegemonia do PSDB, é criada uma nova pasta destinada 

exclusivamente à agricultura familiar, denominada Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário (SEDA). 

No entanto, em que pese esta medida inovadora, a EMATER-MG ainda continua vinculada à SEAPA, 

responsável por ações de ATER que devem ser dirigidas a ambos os públicos, agronegócio e agricultura familiar, 

embora este seja considerado “prioritário” em seu atendimento. 
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ORGANOGRAMA DAS UNIDADES DA EMATER-MG – 2015 

 
Fonte: EMATER-MG. Disponível em: http://www.emater.mg.gov.br 

 

Atualmente, a diretoria administrativa da empresa é composta por um presidente, um 

diretor administrativo e financeiro e um diretor técnico, dentre os quais o presidente e o 

diretor técnico não são “extensionistas de carreira” na instituição – tradição rompida57 em 

2015 pelo Governador Fernando Pimentel (PT). A quebra dessa tradição visou, dentre outros 

propósitos, superar o isolamento que existe entre a empresa e os movimentos sociais, sindicais 

e ambientalistas, uma vez que o diretor técnico trabalhou em uma ONG com destacada 

atuação na promoção da agroecologia em Minas Gerais – o Centro de Agricultura Alternativa 

do Norte de Minas (CAA/NM) – e também faz parte da Articulação Mineira de Agroecologia 

(AMA), e o presidente foi coordenador da assessoria técnica, social e ambiental à Reforma 

Agrária (ATES) do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).  

                                                 
57 Embora tenha nomeado em 2015 um extensionista pertencente ao quadro profissional da empresa para a sua 

presidência, o governador o substituiu no ano seguinte por outra pessoa com experiência profissional fora desse 

quadro. 
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Em razão dessas mudanças, no ano de 2015, a empresa realizou uma série de 

encontros com representantes de movimentos sociais, sindicais e ambientalistas, buscando 

construir parcerias e uma agenda de atividades com foco nos grandes temas e desafios do 

setor agropecuário mineiro, iniciativa que, conforme o depoimento de um representante da 

Associação Mineira de Agroecologia (AMA), representa um fato inédito na história da 

EMATER-MG: 

Esse é um momento histórico. Não há precedentes de que a EMATER-MG tenha 

realizado outros eventos para escutar as perspectivas do movimento sociais com 

relação à extensão rural (Glauco Régis, Associação Mineira de Agroecologia, 05 de 

maio de 201558). 

 

Ademais, de acordo com um dos diretores entrevistados em campo, a nomeação de 

profissionais com experiências de trabalho fora da EMATER-MG objetiva mudar e ampliar o 

“foco” da empresa, repaginando a sua agenda institucional em sintonia com os novos métodos 

do governo petista – os quais, em tese, têm uma preocupação mais voltada para as “questões 

sociais” do que os governos anteriores do PSDB.  

É uma leitura do governador né [a nomeação de profissionais sem carreira na 

instituição para o cargo da diretoria]. Que tinha que trazer pra EMATER-MG uma 

visão externa, um espírito de repaginar a agenda da instituição e realinhá-la com um 

novo método de governo e rumo de governo. O foco [das diretorias anteriores] era a 

produtividade, nós estamos construindo um foco além da produtividade, é produção 

de água, segurança hídrica, conservação de paisagens rurais, apoio a arranjos 

econômicos que reverberam em maior escala, sobre a agricultura e em seu entorno 

(MEMBRO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA EMATER-MG, setembro 

de 2015). 

 

Os recursos financeiros que mantêm o funcionamento da empresa provêm de cinco 

fontes principais: governos Estadual, Municipal e Federal, prestação de serviços a médios e 

grandes produtores e outras receitas (taxas cobradas sobre projetos de crédito rural, emendas 

parlamentares etc.). Os valores recebidos ao longo dos últimos 13 anos variaram anualmente 

conforme a situação financeira de cada fonte mantenedora, a quantidade de convênios e 

contratos firmados pela empresa, os serviços prestados etc. Atualmente, o principal 

responsável pelo seu custeio é o Governo do Estado de Minas Gerais, do qual provêm cerca 

de 69% de toda sua receita anual (ante  60,9% em 2003), enquanto que os municípios 

contribuem com aproximadamente 23% (ante 29,5% em 2003), a prestação de serviços com 

4% a 6% (ante 5,6% em 2003), a União com 1% a 2% (ante 7,9% em 2003) e outras fontes 

com 1% (ante 2,8% em 2003) (TAB. 17). 

                                                 
58 Disponível em: 

http://www.emater.mg.gov.br/portal.cgi?flagweb=site_tpl_paginas_internas2&id=15552#.WDwGKPkrK00. 

Acesso em: 27 maio 2015.  
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TABELA 17 

Composição dos recursos orçamentários da EMATER-MG por fonte de receita entre 2003-2015 

 

Fonte: EMATER-MG (2004, 2005a, 2006b, 2007b, 2008c, 2009b, 2010, 2011a, 2012a, 2013a, 2014d, 2015a, 

2016). 

 

Da receita total, a maior parte é utilizada para o pagamento da rubrica “pessoal e 

previdência”, a qual consome cerca de 90% do orçamento total. O restante dos recursos é 

destinado ao pagamento de “serviços de terceiros e encargos” (4,3%), “material de consumo” 

(3%), “tributos” (1,3%), “outras despesas” (1,2%) e “financeiras” (0,2%) (EMATER-MG, 

2016). Ou seja, sobram poucos recursos para a empresa investir na manutenção e 

modernização da infraestrutura dos escritórios de ATER, no custeio das despesas para 

realização de ações com os produtores rurais e na realização de cursos de capacitação para os 

extensionistas, o que reverbera negativamente nos serviços prestados por estes profissionais. 

Com relação aos recursos financeiros provenientes do governo estadual, cumpre 

observar que há significativas divergências entre os valores informados nos relatórios 

contábeis-financeiros da empresa e aqueles que constam no Portal da Transparência do 

Governo do Estado de Minas Gerais. De acordo com os dados disponíveis neste portal, as 

despesas do Estado com a EMATER-MG somaram mais de R$ 100 milhões em 2005, R$ 133 

milhões em 2006 e R$ 171 milhões em 2008, ou seja, valores 69% a 81% superiores àqueles 

informados nos relatórios contábeis-financeiros da empresa daqueles anos (EMATER-MG, 

2006b, 2007b, 2009b). Ademais, desde 2003 as despesas do governo com o serviço 

extensionista têm crescido de modo expressivo em Minas Gerais, saltando de R$ 68,5 milhões 

naquele ano para R$ 277 milhões em 2015, o que representa um crescimento superior a 300% 

em todo o período e um montante de R$ 2.279.235.843,71 destinados à empresa (GRAF. 10). 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Transferências de Recursos do Estado R$ 47.332.544,00 R$ 50.597.497,00 R$ 57.623.972,00 R$ 73.537.986,00 R$ 77.277.625,00 R$ 101.238.755,00 R$ 129.177.803,00

Transferências de Recursos dos Municípios R$ 22.934.159,00 R$ 24.116.457,00 R$ 28.702.128,00 R$ 34.007.401,00 R$ 38.235.632,00 R$ 43.460.508,00 R$ 42.872.794,00

Prestação de Serviços R$ 4.410.454,00 R$ 4.266.437,00 R$ 4.979.321,00 R$ 5.535.540,00 R$ 6.092.885,00 R$ 9.124.595,00 R$ 10.482.515,00

Transferências de Recursos da União R$ 762.972,00 R$ 7.007.484,00 R$ 11.493.462,00 R$ 9.418.826,00 R$ 2.250.601,00 R$ 957.368,00 R$ 12.050.980,00

Outras Receitas R$ 2.201.708,00 R$ 1.995.919,00 R$ 3.838.558,00 R$ 6.367.308,00 R$ 2.111.192,00 R$ 4.319.201,00 R$ 3.733.465,00

Receita total R$ 77.641.837,00 R$ 87.983.794,00 R$ 106.637.441,00 R$ 128.867.061,00 R$ 125.967.935,00 R$ 159.100.427,00 R$ 198.317.557,00

2010 2011 2012 2013 2014

Transferências de Recursos do Estado R$ 137.541.634,00 R$ 145.981.516,00 R$ 153.954.953,00 R$ 173.583.594,26 R$ 175.140.617,54

Transferências de Recursos dos Municípios R$ 45.571.991,00 R$ 51.009.302,00 R$ 54.137.610,00 R$ 57.150.398,60 R$ 60.698.147,38

Prestação de Serviços R$ 13.528.014,00 R$ 13.507.854,00 R$ 15.411.690,00 R$ 15.389.089,41 R$ 13.299.856,69

Transferências de Recursos da União R$ 2.215.287,00 R$ 807.389,00 R$ 3.737.106,00 R$ 1.948.892,22 R$ 1.420.059,87

Outras Receitas R$ 5.001.231,00 R$ 9.002.256,00 R$ 9.652.232,00 R$ 3.197.668,59 R$ 1.578.334,44

Receita total R$ 203.858.157,00 R$ 220.308.317,00 R$ 236.893.591,00 R$ 251.269.643,08 R$ 252.137.015,92 R$ 266.027.736,49

Fontes de receita
ANOS

ANOS
Fontes de receita

2015

R$ 184.885.575,40

R$ 62.499.438,58

R$ 11.066.905,81

R$ 5.515.976,30

R$ 2.059.840,40



- 231 - 

 

 
GRÁFICO 10 – Evolução dos recursos orçamentários do Governo do Estado de Minas Gerais destinados à 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER-MG), 2003-2015. Fonte: Portal da Transparência 

do Estado de Minas Gerais (2016). Tabulação e organização: DINIZ, R. F.  

 

No que concerne ao montante correspondente aos órgãos municipais, o segundo em 

termos de importância para a manutenção da empresa, destaca-se que os recursos financeiros 

transferidos pelas prefeituras variam de acordo com o custo mensal dos convênios que 

viabilizam a execução de serviços de ATER em seus territórios. O valor destes instrumentos é 

calculado a partir da quantidade de profissionais que trabalham no município, dos cargos 

exercidos por cada profissional, da sua formação técnica/superior e do Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), sendo que quanto menor for este índice, 

menor será o “coeficiente de cálculo” sobre o Fundo de Participação dos Municípios59 (FPM) 

e, consequentemente, o valor pago à empresa.  

Em relação às demais fontes de recursos, cumpre chamar a atenção para o recebimento 

pela “prestação de serviços”, que inclui serviços prestados a outros públicos que não os 

agricultores familiares (assistência técnica, elaboração de projetos de crédito rural etc.), e as 

arrecadações com verbas de “emendas parlamentares”, recebidas como contrapartida pela 

difusão de insumos e tecnologias para os agricultores familiares adquiridos com recursos das 

emendas doadas pelos deputados mineiros. 

Observa-se, desse modo, que, embora financiado predominantemente pelo Estado de 

Minas Gerais, o orçamento da EMATER-MG é constituído por várias fontes de recursos, o 

que está diretamente relacionado à sua personalidade jurídica e à estratégia adotada nos anos 

                                                 
59 O FPM é uma transferência constitucional (CF, Art. 159, I, b) da União para os Estados e o Distrito Federal, 

constituído por 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados 

(IPI). A distribuição dos recursos aos municípios é feita de acordo com o número de habitantes, sendo fixadas 

faixas populacionais, cabendo a cada uma delas um coeficiente individual. Disponível em: 

http://www.fazenda.mg.gov.br/governo/assuntos_municipais/repasse_receita/informacoes/fpm.htm 
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1990 para superar a perda do apoio financeiro da União, e que tem permitido à empresa 

executar seus serviços de forma contínua ao longo do tempo, diferentemente de outras 

instituições públicas que param de funcionar por determinado período por não terem recursos 

necessários às suas atividades, conforme o depoimento de um extensionista entrevistado: 

Então a gente tem um cenário no estado, das empresas co-irmãs nossas, EPAMIG, 

IMA e a Rural Minas, que chega em agosto elas param, só começam a rodar 

[trabalhar] em abril, porque enquanto não sai o orçamento delas [elas não realizam 

seus serviços]. O IMA ainda não tinha orçamento até o mês passado [julho de 2015]. 

Com a EMATER-MG não acontece isso, porque a EMATER-MG tem um 

orçamento e tem esses contratos com as prefeituras, então tem entrada de recursos 

todo mês e com esse recurso a gente vai tocando, a gente não para 

(EXTENSIONISTA 4, EMATER-MG, agosto de 2015). 

 

No entanto, se por um lado a diversificação das fontes de recursos tem exercido um 

importante papel na manutenção dos serviços de ATER no estado, por outro lado a 

dependência financeira criada com estes agentes não tem resolvido problemas estruturais 

sérios (em algumas circunstâncias tem até agravado) e gerado, muitas vezes, casos de 

desvirtuamento da finalidade do trabalho extensionista, fazendo com que as ações realizadas 

pelos profissionais da empresa acabem, direta ou indiretamente, atendendo às ambições 

político-eleitorais de determinados atores políticos.   

É raro você falar assim “ah a EMATER-MG parou”, o ano passado [2014] o 

governo mandou parar tudo, o governo Anastasia [2010-2014], quando no final, pra 

campanha, pra tentar a ajudar na eleição, tirou todo o dinheiro... a EMATER-MG 

praticamente parou. A única coisa que não parou foi o pessoal no campo, que 

continuou trabalhando, os colegas com recursos escassos, com R$ 100 pra gasolina e 

tal (EXTENSIONISTA 4, EMATER-MG, agosto de 2015). 

 

Já aconteceu de o prefeito falar assim: “oh, eu não quero que você atende aquela 

região, porque ali é adversário político”. Isso aí acontece. Já teve colega nosso que a 

prefeita fechou o escritório porque queria desse jeito. E fechou o escritório! E tudo 

isso vem naquela questão da forma de financiamento [dos serviços da empresa] 

(EXTENSIONISTA 1, SINTER-MG, agosto de 2015).  

 

Estas questões ocorrem também com os recursos das “emendas parlamentares”, os 

quais, conforme o depoimento de alguns extensionistas, são destinados (“carimbados”) aos 

municípios onde os deputados possuem maior influência sobre o eleitorado (“currais 

eleitorais”). A este respeito, cumpre chamar a atenção para a matéria publicada no site da 

EMATER-MG com o título “Emendas parlamentares garantem recursos que melhoram a 

vida dos agricultores familiares em Minas Gerais60”, na qual são divulgados os insumos e 

equipamentos doados à empresa e aos agricultores familiares por meio de “parcerias” com 

deputados federais aliados do grupo político do então governador Antonio Anastasia (PSDB) 

                                                 
60 Disponível em: 

http://www.emater.mg.gov.br/portal.cgi?flagweb=site_tpl_paginas_internas&id=14112#.WqQYXeghK01 
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e do senador Aécio Neves (PSDB), todos candidatos a cargos no poder legislativo ou 

executivo federal naquele ano. A reportagem foi divulgada no dia 26 de junho de 2014, a uma 

semana de se iniciar o prazo definido pela Justiça Eleitoral para a proibição de publicidade de 

ações de agentes públicos durante os três meses que antecedem o pleito das eleições 

legislativas, e permaneceu em destaque na primeira página do site da empresa até o último dia 

desse prazo. Embora não tenha descumprido a legislação eleitoral, a divulgação desta 

reportagem expõe como a EMATER-MG contribui para a publicidade de atores políticos no 

estado, o que evidencia um claro desvirtuamento da finalidade do serviço extensionista que 

pode constituir uma série de constrangimentos para os profissionais da empresa, os quais 

estão em contato direto com os sujeitos sociais rurais e com grupos políticos que podem 

assumir uma posição de “situação” ou de “oposição” aos parlamentares em questão. 

Acrescenta-se, ademais, que a forte relação de dependência financeira com o Estado 

reproduz na administração da empresa alguns vícios do sistema político que são 

extremamente perniciosos para o serviço extensionista, como a criação de cargos 

“comissionados” e “gratificados”, a exemplo do cargo de “vice-presidente” criado pelo 

Governador Antonio Anastasia (PSDB) entre 2011 e 2013, medida que o Governador 

Fernando Pimentel (PT) tentou retomar em 2016, e a frequente substituição de gerentes e 

coordenadores regionais e estaduais para atender a fins meramente político-eleitorais61. 

Ambas as decisões têm sido recorrentemente repudiadas pelos extensionistas e sindicalistas 

entrevistados em campo, como se observa nos depoimentos a seguir: 

Eu entrei em 98 [na EMATER-MG]. Naquela época e por uns poucos anos a frente, 

gerente era um cargo dentro da empresa. Era por meritocracia mesmo que as pessoas 

chegavam à gerência. Depois não! Aí principalmente com o Zé Silva [presidente 

da empresa entre 2003-2010] e no segundo mandato dele, isso já adquiriu um 

caráter político muito forte. E também com coordenadores. Eu trabalhei 10 anos 

no [escritório] central, e você via, assim, nitidamente a formação de grupos e eles 

disputavam espaço. Quando o gerente do DETEC era de um grupo, aquele grupo 

então avançava, tinha mais poder, eles é que ocupavam os cargos, tinham mais 

regalias, então era nesse nível. São grupos mesmo! Isso é muito vivo dentro da 

empresa! (EXTENSIONISTA 3, EMATER-MG, agosto de 2015). 

 

O Zé Silva assumiu [a presidência da empresa], aí ele politizou mesmo a empresa. 

Isso é um ponto negativo. Tudo tem ponto positivo e ponto negativo. Então aí o 

que acontece, essa questão partidária ela permeou até o escritório local. Essa questão 

política e partidária ficou mais forte de 2002 a 2006. Mais forte de 2006 pra cá. 

Porque no primeiro mandato dele [Zé Silva], ele mexeu pouco, só que em 2006 pra 

cá, aí ele começou a fazer umas mexidas mais políticas. Então ficou mais evidente, 

assim, de 2006 pra cá (EXTENSIONISTA 1, SINTER-MG, agosto de 2015).  

                                                 
61 A este respeito, consultar as notas de repúdio do SINTER-MG disponíveis em: http://sinter-

mg.org.br/orgao/nota-de-repudio-do-sinter-mg-perde-a-sociedade-com-o-troca-troca-de-gerentes-da-emater-mg/ 

e http://sinter-mg.org.br/orgao/sinter-mg-vota-contra-a-criacao-do-cargo-de-vice-presidente-na-emater-mg/  

http://sinter-mg.org.br/orgao/nota-de-repudio-do-sinter-mg-perde-a-sociedade-com-o-troca-troca-de-gerentes-da-emater-mg/
http://sinter-mg.org.br/orgao/nota-de-repudio-do-sinter-mg-perde-a-sociedade-com-o-troca-troca-de-gerentes-da-emater-mg/
http://sinter-mg.org.br/orgao/sinter-mg-vota-contra-a-criacao-do-cargo-de-vice-presidente-na-emater-mg/
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Em relação à referência ao nome de Zé Silva nestes depoimentos, ex-presidente da 

empresa entre 2003-2010, atualmente deputado federal pelo Partido Solidariedade (SDD-

MG), cumpre observar que nas eleições de 2014 o parlamentar recebeu R$ 332,6 mil em 

doações feitas diretamente por funcionários da empresa (63), o que representou cerca de 

23,45% de todos os recursos angariados em sua campanha (R$ 1,418 milhão). A maior parte 

dos recursos procedia de funcionários que assumiam cargos de chefia estadual e regional, 

tendo como principal doador o ex-presidente da empresa José Ricardo Ramos Roseno, atual 

“Secretário Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário” do Governo Temer 

(2016-2018). Além das doações provenientes dos cargos de chefia, o parlamentar recebeu 

também recursos de funcionários lotados em cargos inferiores da empresa, como de 

extensionistas de escritórios locais e até de um servente que doou R$ 3 mil à campanha, 

embora recebesse à época um salário de aproximadamente R$ 550,00 (TAB. 18).  

Depreende-se, portanto, que se as contas de campanha do referido parlamentar foram 

aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sem nenhuma objeção, isso demonstra uma 

“interessante” relação de “reciprocidade” e “solidariedade” entre o mesmo e os seus ex-

funcionários – inclusive por parte daqueles que doaram valores bem superiores aos salários 

que recebiam mensalmente (26) – e a própria EMATER-MG, que foi beneficiada em anos 

anteriores com verbas de emendas às quais o parlamentar tinha direito. 
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TABELA 18  

Doações à campanha do Deputado Zé Silva (SDD-MG) em 2014 provenientes de funcionários da EMATER-MG 

 
Fonte: Meu Congresso Nacional.  

Disponível em: http://meucongressonacional.com/eleicoes2014/candidato/2014130000000680. Acesso em: 21 

nov. 2016. Tabulação e organização: DINIZ, R. F. 

 

No que concerne ao contingente de funcionários, embora tenha ocorrido um 

crescimento de seu número a partir de 2004, chegando a 2.199 profissionais no ano de 2009, 

em 2014 havia um total de 2.022, dos quais 1.408 (69,7%) estavam instalados nos escritórios 

locais (ESLOCs), 318 (15,7%) na Unidade Central, 273 (13,5%) nas Unidades Regionais 

(UREGIs) e 23 (1,1%) nas Unidades VERdeMINAS. A divisão por cargos ocupados por estes 

Funcionário Cargo na empresa Valor doado
Salário 

líquido
Funcionário Cargo na empresa

Valor 

doado

Salário 

líquido

Jose Ricardo Ramos 

Roseno 
Presidente R$ 12.000,00 R$ 12.182,62 Paulo Alexandre de O Carvalho 

Gerente Regional - Regional 

de Muriaé
R$ 5.000,00 R$ 10.365,21

Carlos Eduardo Oliveira 

Bovo 
Gerente Departamento - UPEC R$ 10.000,00 R$ 7.673,47 Reinaldo Nunes de Oliveira

Coord Tecnico Regional - 

Regional de Montes Claros
R$ 5.000,00 R$ 7.223,47

Flavio Antonio 
Gerente Departamento - Depad - 

Gerência
R$ 10.000,00 R$ 13.045,89 Vanderley Soares Souza 

Ext Agropecuario II - 

Divisão do Projeto Jaíba
R$ 4.600,00 R$ 3.836,37

Gelson Soares Lemes 
Coord Tecnico Estadual - DIPRO/ 

DETEC
R$ 10.000,00 R$ 10.977,89

Wagner Vicente Rodrigues de 

Almeida 

Gerente Regional - Regional 

de Diamantina
R$ 4.600,00 R$ 6.736,66

Ricardo Peres Demicheli 
Gerente Regional - Regional de 

Montes Claros
R$ 10.000,00 R$ 10.041,24

Guilhermina Maria Severino B 

Moreira 

Coord Tecnico Regional - 

Regional de Uberaba
R$ 4.500,00 R$ 5.329,77

Heitor Bamberg Junior 
Coord Tecnico Regional - Regional de 

Teófilo Otoni
R$ 9.800,00 R$ 8.405,72

Maria Edinice Soares S 

Rodrigues 

Coord Tecnico Regional - 

Regional de Uberaba
R$ 4.500,00 R$ 5.694,66

Roberto Gomes de Souza 
Assistente Tecnico I - Regional de 

Montes Claros
R$ 9.800,00 R$ 6.908,36 Raniel Bispo Sobral 

Ext Agropecuario I - 

Unidade VERdeMINAS de 
R$ 4.500,00 R$ 3.356,69

Marcos Eugenio S 

Rodrigues 

Gerente Regional - Regional de Belo 

Horizonte
R$ 9.500,00 R$ 9.991,20 Diogo Franklin Caires 

Coord Tecnico Regional - 

Regional de Salinas
R$ 4.300,00 R$ 4.837,02

Maria Sirlei Teixeira Extensionista Bes II - Taiobeiras R$ 9.500,00 R$ 5.238,66
Alberto Magno Fonseca 

Cardoso 

Gerente Regional - Regional 

de Januária
R$ 4.000,00 R$ 7.090,89

Valmar Goncalves de 

Sousa 

Gerente Regional - Regional de 

Capelinha
R$ 9.500,00 R$ 6.667,13

Antonio Dumont M do 

Nascimento 

Ext Agropecuario I - 

Glaucilândia
R$ 4.000,00 R$ 3.868,52

Ilane Laura Nicoline Auditor - Chefe Auditoria R$ 9.000,00 R$ 8.648,25 Hernane Pereira da Silva 
Ext Agropecuario II - 

Divisão do Projeto Jaíba
R$ 4.000,00 R$ 3.806,19

Sergio de Pinho 

Guimaraes 

Coord Tecnico Regional - Regional de 

Almenara
R$ 9.000,00 R$ 7.980,66 Janilson Faria da Silva 

Ext Agropecuario II - 

Divisão do Projeto Jaíba
R$ 4.000,00 R$ 3.866,18

Frederico Rodrigues 

Botelho 

Coord Tecnico Regional - Regional de 

São Francisco
R$ 8.100,00 R$ 4.833,62 Gilberto Carlos de Freitas 

Gerente Regional - Regional 

de Uberlândia
R$ 3.300,00 R$ 6.356,02

Carlos do Carmo 

Rodrigues 

Coord Tecnico Regional - Regional de 

São João Del Rei
R$ 8.000,00 R$ 8.191,84 Danilo Alves de Alvarenga 

Coord Tecnico Estadual - 

DIPRO/ DETEC
R$ 3.000,00 R$ 9.342,44

Fabia Cristina da Silva 
Auxiliar Tecnico - Ass Tec 

Administrativo
R$ 8.000,00 R$ 4.198,45 Fernando Cesar Couto 

Gerente Regional - Gerente 

Regional
R$ 3.000,00 R$ 6.216,89

Geraldo Ricardo Neri 

Pinto

Gerente Divisao - Divisão do Projeto 

Jaíba
R$ 8.000,00 R$ 7.004,56 Gilmar Gomes de Oliveira Servente - Malacacheta R$ 3.000,00 R$ 548,26

Sandro Rodrigues da 

Silva 

Gerente Regional - Regional de 

Teófilo Otoni
R$ 8.000,00 R$ 6.399,81 Ubaldo Ferreira Goncalves 

Ext Agropecuario I - 

Montes Claros
R$ 3.000,00 R$ 4.240,98

Arquimedes Batista N 

Teixeira 

Coord Tecnico Regional - Regional de 

Janaúba
R$ 7.000,00 R$ 6.179,77 Marcelo Rodrigues Martins 

Coord Tecnico Regional - 

Regional de Alfenas
R$ 2.800,00 R$ 9.181,49

Joao Carlos Lucas 

Gomes 
Ext Agropecuario I - Taiobeiras R$ 7.000,00 R$ 3.929,84 Marco Antonio Canestri 

Coord Tecnico Regional - 

Regional de Lavras
R$ 2.800,00 R$ 8.867,54

Leandro Ferreira Ramos Gerente Divisao - DICOM R$ 7.000,00 R$ 5.374,70 Esmeralda Marques Serafim 
Coord Tecnico Regional - 

Regional de Januária
R$ 2.000,00 R$ 6.326,10

Raphaela Pinheiro de 

Souza 

Gerente Regional - Regional de 

Viçosa
R$ 7.000,00 R$ 6.246,65 Iure Giuliano Braga Souza 

Coord Tecnico Regional - 

Regional de Januária
R$ 2.000,00 R$ 4.690,44

Raul Maria Cassia 
Gerente Regional - Regional de 

Alfenas
R$ 7.000,00 R$ 8.269,32 Wilson Marajo Fernandes 

Coord Tecnico Regional - 

Regional de Uberaba
R$ 1.700,00 R$ 4.526,66

Geraldo Magela F 

Magalhaes 

Coord Tecnico Regional - Regional de 

São Francisco
R$ 6.300,00 R$ 6.303,15 Marco Aurelio Borba Moreira 

Coord Tecnico Regional - 

Regional de Uberaba
R$ 1.000,00 R$ 5.710,84

Deonir Luiz Dall Pai 
Gerente Regional - Regional de Ponte 

Nova
R$ 6.000,00 R$ 6.735,53 Vitorio Alves Freitas 

Ext Agropecuario I - 

DEPRH - Cedidos / 
R$ 1.000,00 R$ 2.971,52

Lilian Caren Braz 

Roseno 
Coord Tecnico Estadual - - UPEC R$ 6.000,00 R$ 5.187,69 Alex Sandro Franco de Almeida 

Ext Agropecuario I - 

Rubelita
R$ 300,00 R$ 3.242,26

Marcio Mardem Aguiar 

Xavier 
Ext Agropecuario II - Luislândia R$ 6.000,00 R$ 3.562,88 Antonio Aldomario Oliveira 

Ext Agropecuario I - Ext 

Agropecuario I
R$ 300,00 R$ 2.894,55

Robspierre Ferraz de 

Sousa 

Gerente Regional - Regional de 

Almenara
R$ 6.000,00 R$ 6.433,55

Antonio Julio Gomes Das 

Gracas 

Ext Agropecuario III - 

Araçuaí
R$ 300,00 R$ 5.280,49

Tiago Hebert Ribeiro 

Souza 

Gerente Regional - Regional de 

Salinas
R$ 5.300,00 R$ 6.340,19 Arildes Rodrigues de Oliveira

Ext Agropecuario I - Fruta 

de Leite
R$ 300,00 R$ 2.516,23

Leandro Mendes de Jesus Ext Agropecuario I - São Francisco R$ 5.100,00 R$ 3.109,16 Edgard Gleizer de Oliveira 
Ext Agropecuario I - 

Virgem da Lapa
R$ 300,00 R$ 2.355,84

Carlos Astolfo Caetano 
Gerente Regional - Regional de São 

Francisco
R$ 5.000,00 R$ 6.616,59 Jose Humberto Timo Sobrinho 

Ext Agropecuario I - 

Araçuaí
R$ 300,00 R$ 2.702,71

Jair Dantas Cangussu Ext Agropecuario I - Glaucilândia R$ 5.000,00 R$ 3.484,08 Osvaldo Eleuterio de Sousa 
Ext Agropecuario II - São 

João do Paraíso
R$ 300,00 R$ 6.806,00

Jose Roberto Vieira 

Santos 
Ass Tec Administrativo - Presidência R$ 5.000,00 R$ 3.512,62

Valor doado pelos funcionários da EMATER-MG à 

campanha de Zé Silva (SDD) em 2014
R$ 332.600,00 (23,45%)

Valor total arrecadado na campanha de Zé Silva (SDD) em 

2014
R$ 1.418.428,18
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profissionais se dava do seguinte modo: 1.130 (55,9%) extensionistas agropecuários, 255 

(12,6%) extensionistas de bem-estar social e 637 (31,5%) assistentes administrativos e outras 

funções. Observa-se, assim, que o contingente de “extensionistas agropecuários” é bem 

superior (343%) ao de “extensionistas em bem-estar social”, o que evidencia a manutenção da 

histórica primazia dos profissionais da área “técnica” sobre aqueles da área “social”. Esta 

primazia pode ser constatada também no fato de que, em quase sete décadas de 

funcionamento, a empresa jamais foi presidida por um profissional da área de bem-estar 

social – e também por uma mulher, quer seja BES ou extensionista agropecuária – e, 

atualmente, dos 32 gerentes de unidades regionais tão somente três são profissionais desta 

área. O depoimento a seguir, concedido por um técnico agropecuário, corrobora essa análise e 

evidencia como a empresa tem se caracterizado ao longo do tempo por uma natureza 

“extremamente machista e preconceituosa”.  

A EMATER-MG também é uma empresa extremamente machista e altamente 

preconceituosa com separação entre técnicos de nível médio e técnicos de nível 

superior. O trabalho da BES [Bem-Estar Social] sempre foi considerado como 

inferior. Por exemplo, você não pode abrir o escritório com uma BES. Você só pode 

abrir o escritório com técnico da área agropecuária. A BES durante muitos anos não 

relatava seu trabalho nos relatórios da empresa. Isso foi agora, tem lá uns 10 anos, 

que a BES pode relatar o trabalho dela. E tem esse preconceito de técnico de nível 

médio e tal... A única função que ele tem dentro da empresa é técnico de ESLOC. 

Não tem mais nada dentro da empresa que ele possa crescer profissionalmente. Ele 

não sai do nível de ESLOC (EXTENSIONISTA 3, EMATER-MG, agosto de 2015). 

 

Cada cargo profissional corresponde a um determinado nível de formação do 

funcionário no momento de admissão na empresa. Os extensionistas agropecuários e bem-

estar social nível I (30%), por exemplo, são profissionais que foram aprovados no concurso 

público na condição de “técnico de nível médio”, enquanto que aqueles do nível II (29%) 

foram aprovados para as vagas destinadas aos profissionais com curso superior. Por sua parte, 

os extensionistas nível III (5,8%) são profissionais formados em curso superior que assumem 

cargos nas UREGIs, seja de gerente ou coordenador, enquanto que os de nível IV (3,4%) 

estão alocados, em sua maior parte, na Unidade Central (departamentos, gerências e 

coordenações estaduais), e em menor parte nas UREGIS (coordenação regional). Ressalta-se 

que o regime de contratação destes profissionais é caracterizado como “celetista” (regido pela 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT), baseado num contrato de trabalho entre o Estado 

e o servidor, o que, por conseguinte, não garante a este a mesma “estabilidade” de um regime 

“estatutário”. Ademais, inexiste na EMATER-MG o direito à “promoção horizontal do plano 

de cargos, salários e carreira” para seus profissionais, o que lhes impede de ascender a outro 

nível após a obtenção de um diploma de curso superior.  
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Com relação às funções de cada profissional, cumpre observar que as diretrizes da 

empresa determinam que os “extensionistas agropecuários” devem atuar no apoio ao 

desenvolvimento das atividades agropecuárias e as “extensionistas de bem-estar social” 

devem realizar ações voltadas à segurança alimentar e nutricional, ao artesanato, turismo rural 

etc. (EMATER-MG, 201-). São estabelecidas também “áreas técnicas transversais” para 

atuação de ambos os profissionais, a saber: administração e crédito rural, meio ambiente, 

reforma agrária, metodologia de extensão rural, organização e mercado. 

As despesas com os salários desses profissionais somavam em 2014 R$ 10.355.515,42 

mensais, o que correspondia a um valor médio (média aritmética simples) de R$ 5.121,42 por 

funcionário. Entre as unidades da empresa, os maiores valores médios foram recebidos pelos 

profissionais lotados na Unidade Central e nas UREGIs, R$ 6.829,36 e R$ 6.633,37, 

respectivamente, enquanto que nos ESLOCs a média salarial era de R$ 4.467,40 e nas 

Unidades VERdeMINAS de R$ 3.598,78 (TAB. 19). Dos gastos totais com os salários, a 

maior parte é destinada ao pagamento dos funcionários das ESLOCS (60,74%), tendo em 

vista que estes representam 69,7% do contingente profissional da empresa. 

TABELA 19 

Gastos mensais com a folha de pagamento da EMATER-MG e valores médios (média aritmética simples) dos 

salários em cada unidade da empresa - 2014 

Unidades da empresa 
Quantidade de 

funcionários 

Gastos mensais 

com salários 

Percentual sobre a folha 

de pagamento da empresa 

Média aritmética 

simples 

Unidade Central 318 R$ 2.171.737,04 20,97% R$ 6.829,36 

Unidades Regionais 273 R$ 1.810.909,32 17,49% R$ 6.633,37 

Escritórios Locais 1.408 R$ 6.290.096,97 60,74% R$ 4.467,40 

Unidades VERdeMinas 23 R$ 82.772,09 0,8% R$ 3.598,78 

TOTAL 2.022 R$ 10.355.515,42 100% R$ 5.121,42 

Fonte: EMATER-MG, 2014c. Tabulação e organização: DINIZ, R. F. 

 

Com relação ao “salário base” e à “remuneração líquida máxima62” dos extensionistas 

agropecuários e BES, os valores mínimos e máximos recebidos variaram de acordo com o 

cargo profissional ocupado na empresa e as gratificações obtidas por formação complementar 

em curso superior, sendo que o valor mínimo/base corresponde aos cargos de nível I, R$ 

2.457,59, e o valor máximo ao de nível IV, R$ 21.784,1663 (TAB. 20). Em comparação com o 

salário mínimo no ano de 2014 (R$ 724,00), os vencimentos dos extensionistas variaram entre 

3,39 a 30,1 o piso nacional.  

                                                 
62 Salário base acrescido de gratificações e descontado de impostos, tributos e taxas do plano de saúde e 

previdência complementar. 
63 Valor recebido por apenas um único funcionário. Os demais de “nível IV” recebiam salários inferiores a este, 

os quais variavam de acordo com as gratificações acrescidas em sua folha de pagamento.  
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TABELA 20  

Cargos profissionais na EMATER-MG e suas respectivas remunerações líquidas mínimas e máximas no ano de 

2014 

Cargos profissionais Salário base Remuneração líquida máxima 

Extensionista agropecuário e BES I R$ 2.457,59 R$ 7.532,30 

Extensionista agropecuário e BES II R$ 3.612,50 R$ 14.150,22 

Extensionista agropecuário e BES III R$ 4.052,78 R$ 10.365,21 

Extensionista agropecuário e BES IV R$ 4.794,48 R$ 21.784,16 

Fonte: EMATER-MG, 2014c. SINTER-MG, 2016b. Tabulação e organização: DINIZ, R. F. 

 

No ano de 2015, o número de municípios com convênios firmados com a EMATER-

MG era igual a 790, o que representava uma cobertura de 92,6% dos municípios mineiros 

(853), nos quais foram atendidos aproximadamente 400 mil produtores rurais (EMATER-

MG, 2015b). No entanto, após realizar uma análise detalhada das informações contidas em 

uma tabela disponível em seu site64, constatamos que o número de municípios que contavam 

com a presença de ao menos um profissional da empresa era inferior ao divulgado nos seus 

relatórios anuais: 734, dos quais em sete não havia nenhum técnico extensionista, apenas um 

secretário ou auxiliar administrativo ou servente. Nesse sentido, de 790 municípios 

conveniados à EMATER-MG no ano de 2014, em apenas 727 havia um escritório local da 

empresa com atendimento efetivo de ao menos um profissional de ATER, sendo que nos 

outros 63 os atendimentos eram realizados de forma esporádica, com frequência definida de 

acordo com as regras estabelecidas no convênio firmado com a empresa. No restante dos 

municípios do estado (63), não havia nenhum convênio assinado com a empresa neste ano, 

totalizando, assim, 126 municípios sem ESLOCs (FIG. 22).  

                                                 
64 Esta tabela possuía informações sobre o local de trabalho, cargo e salário dos funcionários. Porém, em 2014 

ela foi retirada do site da empresa. Desde então, a única informação possível de se obter é o salário de seus 

funcionários, sendo necessário para isso saber o nome completo de cada um deles. 
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FIGURA 22: Presença da EMATER-MG nos municípios mineiros em 2014. 

 

Devido à grande capilaridade no estado, a empresa adota um modelo de gestão 

regionalizado, agrupando os municípios conveniados em 32 regiões, as quais possuem 

quantidades distintas de ESLOCs sob sua supervisão, variando de no mínimo 14 ao máximo 

de 40 (FIG. 23). Pela análise do mapa, observa-se que as UREGIs com maior número de 

ESLOCs sob sua supervisão, como Pouso Alegre (40), Lavras e Belo Horizonte (34), 

possuem uma extensão territorial bem menor que as UREGIs com quantidade inferior de 

escritórios, como São Francisco e Unaí (14). Ademais, destaca-se que, embora haja 126 

municípios sem ESLOCs no estado, 68 ainda estão vinculados a alguma UREGI, enquanto 58 

não possuem vínculo algum. Em virtude do número expressivo de UREGIs e da diversidade 

socioespacial e sociocultural de seus gerentes, nem sempre os princípios que as orientam e, 

consequentemente, servem de referência para os ESLOCs, são os mesmos. Assim, de acordo 

com o depoimento de um coordenador técnico regional entrevistado em campo: 

Existem 32 UREGIs no estado e, ao mesmo tempo, 32 EMATERs. Cada UREGI 

segue a filosofia de seu gerente. Uns gerentes não gostam de ONGs, outros não 

acreditam nos agricultores familiares, outros não são adeptos da agroecologia, outros 

não simpatizam com o trabalho de Bem-Estar Social, outros são mais agrários... Não 

existe um padrão (EXTENSIONISTA 3, EMATER-MG, agosto de 2015). 
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FIGURA 23: Unidades Regionais (UREGIs) da EMATER-MG e Escritórios Locais (ESLOCs) sob sua 

supervisão no estado de Minas Gerais, 2014.  

 

No que concerne ao número de extensionistas que trabalhavam em cada ESLOC 

naquele ano, a maioria dos escritórios (473) contava apenas com um técnico para a realização 

dos serviços de ATER, enquanto que em 166 havia 2 técnicos, em 47 três e em 41 quatro ou 

mais técnicos (FIG. 24). Pela análise espacial da distribuição do número de extensionistas no 

estado, observa-se que as regiões com mais técnicos são a norte e a noroeste, especialmente 

em municípios com grande área territorial, como Montes Claros (N) (8) e Unaí (NO) (4), 

enquanto que as demais regiões apresentam quantitativos mais ou menos similares, com 

apenas um ou dois técnicos atuando nos municípios. A presença de um ou mais profissionais 

nos ESLOCs depende tanto da disponibilidade de recursos financeiros das prefeituras 

municipais e da maior ou menor atenção de seus administradores com a política de 

desenvolvimento rural municipal, quanto da possibilidade da EMATER-MG em fornecer 

mais técnicos para atender as demandas dos municípios, o que tem sido inviabilizado pela não 

realização de um concurso público na empresa desde 2004. 
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FIGURA 24: Quantidade de profissionais de ATER em cada escritório local da EMATER-MG em 2014.  

 

Com relação aos cargos ocupados pelos técnicos nestes 727 municípios, em 543 havia 

apenas extensionistas agropecuários, enquanto que somente 184 contavam com ao menos uma 

extensionista de BES (FIG. 25). A análise da Figura 24 permite-nos inferir que as regiões com 

maior concentração de extensionistas de BES são a norte, noroeste, sudeste e triângulo, 

enquanto que nas regiões sul e nordeste a presença destas profissionais é mais rarefeita.  
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FIGURA 25: Municípios mineiros com e sem os serviços prestados por uma extensionista de Bem-Estar Social 

da EMATER-MG em 2014. 

 

Não obstante haja um expressivo contingente de extensionistas em todo estado, a 

quantidade existente hoje em dia tem sido insuficiente para que se possa prestar um serviço 

universalizado, contínuo e de qualidade aos agricultores familiares mineiros. Na maioria dos 

municípios, a proporção de “agricultores familiares” por técnico extensionista é relativamente 

grande, levando a uma sobrecarga de trabalho para estes profissionais e à prestação de 

serviços de baixa qualidade a muitas famílias rurais, ou até mesmo ausência de atendimento. 

Esta proporção pode ser observada por meio de dois indicadores referentes à agricultura 

familiar no estado de Minas Gerais: número de estabelecimentos rurais contabilizados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Censo Agropecuário de 2006 e a 

quantidade de Declarações de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (DAP) (ativas e expiradas65) existentes no ano de 2014.  

No que diz respeito à relação feita a partir dos dados do IBGE, que contabilizavam 

cerca de 437.320 estabelecimentos de agricultura familiar em Minas Gerais em 2006, tem-se 

uma média geral de um técnico para cada 383 estabelecimentos em todo o estado. Ao realizar 

                                                 
65 Optamos por também contabilizar o número de DAPs “expiradas” por duas razões: muitos documentos 

estavam nesta condição por motivos de “vencimento”, podendo ser renovados pelos portadores que ainda 

atendiam aos requisitos da Lei da Agricultura Familiar (Lei N. 11.326/06). Outra razão é que os produtores com 

DAPs expiradas ainda recorrem aos serviços da empresa, mesmo que por algum motivo não possam renovar o 

documento. 
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uma análise mais detalhada em cada um dos 853 munícipios mineiros, observa-se que em 

apenas 90 há uma média considerada “baixa”/“adequada”, que equivale a até 1 técnico para 

100 agricultores. Já para 292 municípios esta média é um pouco maior, variando de 1:101 a 

1:300 estabelecimentos de agricultura familiar, enquanto que em outros 164 varia de 1:301 a 

1:500. Este cenário é mais crítico para 142 municípios que apresentam uma média de 1:501 a 

1:1000, para 39 que possuem as maiores médias: 1:1001 e mais, e para outros 126 que não 

possuem nenhum extensionista, totalizando 36.755 estabelecimentos sem atendimentos (FIG. 

26). Dentre os 727 municípios com a presença de ao menos um técnico extensionista, 257 

(35,3%) tem proporções superiores à média geral do estado, enquanto que 470 (64,7%) 

apresentam proporções iguais ou inferiores. A melhor proporção foi obtida pelo município de 

Rio Acima, de 1 técnico para apenas um estabelecimento de agricultura familiar, enquanto 

que a pior foi obtida pelo município de Novo Cruzeiro, de 1 técnico para 2.926 

estabelecimentos de agricultura familiar. Pela análise da Figura 26, observa-se que as piores 

proporções se concentram nas regiões norte, nordeste e leste, em geral as mais pobres do 

estado, enquanto que a regiões central e sul, embora detenham baixos números de 

extensionistas (cf. FIG. 24), apresentam proporções baixas ou médias.  

 

FIGURA 26: Relação entre “extensionista/estabelecimentos de agricultura familiar” no estado de Minas Gerais 

em 2006. FONTE: EMATER-MG, 2014c; IBGE, 2006. 
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Por outro lado, ao estabelecer uma análise a partir da quantidade de DAPs existentes 

(545.32166) em 2014 nos 727 municípios com extensionistas da empresa, depreende-se que a 

proporção de agricultores familiares para cada técnico se torna ainda mais crítica para as 

regiões norte, nordeste e leste, enquanto que para outras tende a diminuir ou permanecer 

próximas àquelas contabilizadas nos dados do IBGE. Neste sentido, havia neste ano 111 

municípios com proporção de até 1:100 (21 a mais que na análise anterior), enquanto 230 

detinham proporções entre 1:101 a 1:300 e 146 de 1:301 a 1:500. Já o número de municípios 

com as piores proporções apresentou um relativo aumento, 148 (ante 142) com relação de 

1:501 a 1:1000 e 92 (ante 39) de 1:1001 e mais (FIG. 27).  As melhores médias foram obtidas 

pelos municípios de Rio Acima e Nova Lima, de um técnico para três agricultores familiares, 

enquanto que Cônego Marinho apresentou a pior média, 1:3.722. 

 

FIGURA 27: Relação entre “extensionista/agricultores familiares” segundo a quantidade de DAPs ativas e 

desativadas no estado de Minas Gerais em 2015. FONTE: EMATER-MG, 2014c; MDA, 2014. 

 

A carência de extensionistas na empresa pode ser refletida pelos números do último 

Censo Agropecuário do IBGE, os quais indicavam que 79,1% dos produtores familiares do 

estado não receberam nenhum tipo de atendimento em 2006, enquanto 14% receberam de 

forma ocasional e 6,9% de forma regular, realidade parecida com o restante dos agricultores 

                                                 
66 A diferença entre os números de “estabelecimentos de agricultura familiar” e de DAPs ocorre porque para um 

mesmo estabelecimento pode haver mais de uma DAP, a qual é emitida para os seguintes públicos: jovens, 

mulheres, extrativistas, indígenas, quilombolas e pescadores artesanais. Neste sentido, em muitos municípios o 

número de DAPs é superior ao de estabelecimentos de agricultura familiar contabilizados pelo IBGE.  
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familiares do país (TAB. 21). Cumpre observar que nos atendimentos “ocasionais” e 

“regulares” estão incluídos os serviços prestados por entidades de ATER como cooperativas, 

ONGs etc., não sendo possível saber quantos foram feitos apenas pela EMATER-MG, já que 

o IBGE não divulgou estes dados desagregados para a agricultura familiar naquele ano.  

TABELA 21  

Total de estabelecimentos de agricultura familiar que receberam orientação técnica no Brasil e em Minas Gerais 

por periodicidade - 2006 

País e Unidade 

Federativa 

Total de 

estabelecimentos de 

Agricultura 

Familiar 

Estabelecimentos que 

receberam orientação 

técnica 

ocasionalmente 

Estabelecimentos 

que receberam 

orientação 

técnica 

regularmente 

Estabelecimentos 

que não 

receberam 

orientação 

técnica  

Brasil 4.366.267  503.841 (11,5%)   328.861 (7,5%)   3.533.565 (81%)  

Minas Gerais 437.320  61.308 (14%)   30.048 (6,9%)   345.964 (79,1%)  

Fonte: IBGE, 2006. Tabulação e organização: DINIZ, R. F. 

 

Ao comparar os números do IBGE com os dados divulgados pela empresa em seu 

relatório anual de atividades, o qual informa cerca de 400 mil “agricultores e produtores 

rurais” atendidos pelos extensionistas, percebe-se que há uma expressiva diferença entre estas 

fontes67. Uma das possíveis explicações para essa questão está no fato de que os dados do 

IBGE são referentes ao serviço de “orientação técnica” ao produtor, enquanto que a 

EMATER-MG trata de agricultores “atendidos”, o que inclui uma série de atividades que 

não dizem respeito ao serviço de “assistência técnica” tão quanto ao de “extensão rural”, mas 

sim a qualquer tipo de “atendimento” realizado pelos extensionistas: distribuição de insumos 

e equipamentos, emissão de DAPs, elaboração de projetos de crédito rural etc.  

Neste sentido, depreende-se que não existe uma correlação direta entre a “expressiva 

capilaridade” da empresa no estado e uma possível (e desejável) “expressiva cobertura” de 

agricultores familiares com acesso aos serviços de ATER, mas sim de “atendimentos”, o que 

é diferente de uma ação que contribua de forma efetiva para a melhoria da qualidade de vida 

no campo e para a promoção de um modelo de desenvolvimento rural sustentável. 

Não obstante estas questões, em muitos municípios do estado a EMATER-MG é a 

única instituição em que os agricultores familiares dispõem de apoio para acessar serviços 

essenciais ao desenvolvimento das atividades agropecuárias, como emissão de DAPs, 

elaboração de projetos de crédito rural, inserção em mercados institucionais, participação em 

cursos de capacitação, em programas e políticas públicas de desenvolvimento rural etc.  

                                                 
67 Há que se considerar que a pesquisa realizada pelo IBGE foi feita em 2006, enquanto que os dados 

disponibilizados pela EMATER-MG referem-se ao ano de 2014. No entanto, em 2006 a empresa contava com 

um contingente de profissionais não muito diferente do atual, o que nos leva a deduzir que o total de 

atendimentos realizados naquele ano não tenha sido muito diferente dos números de 2014. 
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Ademais, para a economia municipal estima-se que os ganhos proporcionados com a 

geração de receitas (recursos provenientes de programas e políticas públicas) e com a 

dinamização do comércio local são bem superiores aos investimentos feitos pelo poder 

público para a manutenção dos serviços da empresa. Conforme informado nos relatórios de 

atividades dos ESLOCs inseridos no recorte espacial dessa pesquisa, para cada R$ 1,00 

aplicado pela prefeitura municipal nos serviços prestados pela EMATER-MG em 2014, foram 

revertidos ao município valores bem superiores, como R$ 40,45 (Diamantina-MG), R$ 70,71 

(Felisburgo-MG) e até R$ 154,18 (Minas Novas-MG) (TAB. 22). 

TABELA 22  

Recursos revertidos aos municípios dos Territórios da Cidadania do Vale do Jequitinhonha-MG que integram o 

recorte espacial da pesquisa para cada R$ 1,00 investido pelo poder público municipal nos serviços da 

EMATER-MG – 2014 

 
Fonte: Relatórios Anuais de Atividades dos municípios - 2014. Tabulação e organização: DINIZ, R. F. 

 

Ressalta-se, por fim, que os serviços executados pelos extensionistas são 

caracterizados por uma diversidade expressiva de campos de atuação, desde orientações 

técnicas voltadas para as atividades agropecuárias, agroindustrialização, produção de 

artesanatos e acesso ao crédito, até ações de cunho social e ambiental, mercado agropecuário, 

saúde pública, sucessão familiar no campo, apoio à certificação de unidades produtoras de 

café, acesso às políticas públicas e aos mercados institucionais (PAA e PNAE) etc. 

(EMATER-MG, 2015b). Percebe-se, com efeito, que embora tenha uma atuação 

historicamente voltada para a dimensão técnica do setor agropecuário, ao longo das últimas 

décadas a EMATER-MG tem ampliado o seu repertório de atividades, buscando atuar em 

sintonia com as demandas de seus diferentes públicos e com os ditames dos agentes que 

financiam os seus serviços.  

Se por um lado essa ampliação do campo de atuação tem um ponto positivo no que diz 

respeito à realização de atividades que buscam se adequar à crescente complexificação das 

políticas de desenvolvimento rural e à dinâmica atual dos próprios espaços rurais, por outro 

lado a excessiva diversificação da ação extensionista pode constituir-se num fator negativo de 

comprometimento da eficácia do trabalho desenvolvido. Neste sentido, de acordo com Diesel 

Municípios Recursos revertidos pela EMATER-MG Municípios Recursos revertidos pela EMATER-MG 

Almenara R$ 35,76 Itaobim R$ 41,39

Araçuaí - Itinga R$ 36,95

Bandeira - Jequitinhonha R$ 42,14

Berilo R$ 25,58 Minas Novas R$ 154,18

Capelinha R$ 16,29 Ponto dos Volantes R$ 129,34

Chapada do Norte R$ 45,84 São Gonçalo do Rio Preto -

Couto de Magalhães de Minas - Senador Modestino Gonçalves -

Datas R$ 25,20 Serro R$ 1,87

Diamantina R$ 40,45 Turmalina R$ 92,89

Felício dos Santos R$ 34,90 Veredinha R$ 70,00

Felisburgo R$ 70,71 Virgem da Lapa R$ 36,58
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et al. (2006), o serviço extensionista corre o risco de sofrer um processo de 

“descontinuidade”/“fragmentação” de ações, com desenvolvimento de várias atividades acima 

da capacidade de execução e de competência do contingente de funcionários dos escritórios 

locais, assim como de adotar orientações potencialmente contraditórias, o que poderá 

comprometer o êxito das atividades e se constituir num fator de insatisfação do profissional 

com o seu trabalho. Na visão dos extensionistas da EMATER-MG, realizar um trabalho que 

abranja de forma articulada e integrada as distintas demandas dos produtores, as diferentes 

formas de atuação dos “parceiros”, as várias dimensões que caracterizam o meio rural 

contemporâneo e, sobretudo, os imperativos do desenvolvimento sustentável, torna-se cada 

vez mais um dos principais desafios enfrentados na execução dos serviços de ATER.  

Antigamente era só a EMATER-MG que estava lá no campo, hoje tem várias 

instituições atuando e isso de certa forma estimula as demandas que esses 

agricultores estão fazendo. Não é só a assistência técnica para produzir. Isso é um 

desafio pra Extensão Rural, não fica restrito só ao campo das ciências agrárias ou ao 

campo da economia doméstica. Uma gestão sustentável tem que perpassar vários 

campos, porque esse agricultor e o extensionista não é mais aquela visão pontual de 

um produto ou só de uma unidade de produção, ele tem que fazer esse diálogo com 

os agricultores nas mais diversas áreas que é de interesse dele. Embora ele não é 

quem vai dar todas as respostas, mas ele tem que fazer essa mediação 

(EXTENSIONISTA 6, EMATER-MG, abril de 2015). 

 

Com efeito, a falta de um foco para os serviços de ATER aliado à pulverização de 

ações e ao aumento da demanda de serviços leva, na visão de um gerente regional da empresa, 

a um cenário de “crise da extensão”.  

Às vezes a gente fala que a gente vive uma crise da extensão, porque as vezes é tanta 

demanda, é, assim, falta mais um direcionamento, um foco. É isso mesmo que nós 

vamos trabalhar agora? Então, às vezes as ações são muito pulverizadas, eu acho que 

nós precisávamos direcionar mais, focar mais, mas é claro, sempre [colocando] a 

família no centro (GERENTE REGIONAL 1, EMATER-MG, maio de 2015). 

 

Apresentamos, assim, uma visão geral sobre o panorama atual da EMATER-MG no 

estado de Minas Gerais: uma expressiva capilaridade em seu território, um amplo e 

diversificado contingente de recursos humanos – mas ainda carente de novos profissionais 

para a realização de um serviço de caráter universal e continuado –, um significativo 

orçamento que, predominantemente financiado pelo governo do estado, é subsidiado por 

outros agentes, e a execução de um repertório de atividades que se caracterizam por naturezas 

e formas de implementação cada vez mais diversas e complexas. 

No item a seguir trataremos de forma mais aprofundada sobre o trabalho da empresa 

no recorte espacial da pesquisa ao longo do período 2004-2014, analisando e refletindo as 

diversas questões que envolvem o serviço extensionista e que contribuem para sua 

aproximação ou distanciamento em relação aos princípios, diretrizes e objetivos da PNATER.  
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4.3 A EMATER-MG nos Territórios da Cidadania do Vale do 

Jequitinhonha-MG: virtudes e deficiências do serviço extensionista num 

processo de aproximação-distanciamento da PNATER 
 

 

O estudo sobre a presença, condições e formas de intervenção da EMATER-MG nos 

Territórios da Cidadania do Vale do Jequitinhonha-MG é realizado neste item por meio da 

análise dos diferentes elementos, escalas, naturezas e dinâmicas das relações sócio-políticas e 

sócio-espaciais inerentes aos serviços de ATER prestados aos sujeitos sociais rurais destes 

territórios.  

Neste sentido, apresentamos e refletimos em cada um dos itens a seguir sobre as 

principais problemáticas relacionadas às virtudes e deficiências do serviço extensionista nesta 

região e sua aproximação-distanciamento aos princípios, diretrizes, metodologias e objetivos 

definidos pela PNATER.  

 

 

4.3.1 A organização espacial da EMATER-MG no Vale do Jequitinhonha-MG: 

territorialização, recursos humanos e proporção de extensionista/agricultores 

familiares  
 

 

Dentre os 54 municípios que constituem os três Territórios da Cidadania (TCs) do 

Vale do Jequitinhonha-MG, apenas quatro não dispunham de escritório local (ESLOC) da 

EMATER-MG no ano de 2014: Coluna (TC do Alto Jequitinhonha), Palmópolis, Jordânia e 

Rubim68 (TC do Baixo Jequitinhonha) (FIG. 28). Os demais possuíam ESLOCs que estavam 

hierarquicamente subordinados a cinco UREGIs da empresa, as quais têm suas sedes nos 

municípios de Diamantina, Capelinha, Almenara, Salinas e Teófilo Otoni (cf. FIG. 2). 

Os serviços de ATER têm sido realizados nestes territórios desde a década de 1960, 

quando foram criados os primeiros escritórios da ACAR-MG em Diamantina-MG, 

Jequitinhonha-MG e Araçuaí-MG. Nos demais municípios, estes serviços começaram a ser 

prestados sobretudo a partir dos anos 1970 e 1980, e em menor parte nos anos 1990, o que 

representa um considerável tempo de trabalho com os produtores rurais da região. 

                                                 
68 Embora não contassem com a prestação de serviços de um extensionista agropecuário ou de BES, Jordânia e 

Rubim dispunham de ao menos um funcionário da EMATER-MG neste ano: um secretário e um auxiliar 

administrativo, respectivamente.  
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FIGURA 28: Territorialização da EMATER-MG nos Territórios da Cidadania do Vale do Jequitinhonha-MG, 

2014. FONTE: EMATER-MG, 2014c. 

 

As equipes de trabalho dos ESLOCs são formadas por profissionais do quadro da 

EMATER-MG (extensionista agropecuário e/ou de bem-estar social, e em alguns casos 

servente e/ou secretário) e das prefeituras municipais (secretário), enquanto que nas UREGIs 

são compostas exclusivamente por servidores da empresa (extensionistas, assistentes 

administrativos e secretários). No ano de 2014, havia um total de 133 profissionais nos 50 

ESLOCs destes três TCs, sendo 78 extensionistas (agropecuários e de BES) e 55 servidores 

técnico-administrativos (secretários e serventes), enquanto que nas cinco UREGIS havia 46 

funcionários (18 extensionistas e 28 técnico-administrativos), dos quais 12 trabalhavam em 

Teófilo Otoni, 11 em Diamantina, 9 em Almenara e em Capelinha, e 5 em Salinas. Entre os 

ESLOCs, a distribuição dos extensionistas se dava da seguinte forma: 32 escritórios com 

apenas um técnico agropecuário, 12 com dois técnicos (agropecuário e/ou de BES), dois com 

três e quatro com quatro ou mais. O TC do Alto Jequitinhonha se destaca por ter o maior 

número de municípios com dois ou mais extensionistas, enquanto que o TC do Baixo 

apresenta a maior quantidade de ESLOCs com apenas um técnico e o TC do Médio possui 

uma similaridade entre o número de municípios com um ou mais técnicos (FIG. 29).  
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FIGURA 29: Número de extensionistas agropecuários e/ou de Bem-Estar Social da EMATER-MG trabalhando 

nos escritórios locais dos municípios pertencentes aos Territórios da Cidadania do Vale do Jequitinhonha-MG 

em 2014. 

 

No que concerne aos 22 municípios que compõem o recorte espacial dessa pesquisa, 

havia neste ano um total de 67 profissionais atuando nos ESLOCs, dos quais 41 eram 

extensionistas e 26 secretários e/ou serventes (TAB. 23). Dentre os 30 extensionistas 

entrevistados em campo, apenas um afirmou que a quantidade de profissionais existentes no 

escritório era suficiente para responder à demanda do público atendido no município, 

enquanto que todos os demais informaram haver uma carência de técnicos para realização de 

um bom trabalho e para a ampliação dos atendimentos. A demanda por mais extensionistas 

nos ESLOCs, estimada pelos entrevistados a partir de critérios como “quantidade de 

agricultores familiares sem acesso aos serviços de ATER”, “vantagens de se trabalhar com 

uma equipe multidisciplinar” e “importância de um serviço de qualidade e contínuo”, variou 

entre o mínimo de um ao máximo de oito técnicos, totalizando um déficit de 87 profissionais 

nestes 22 municípios. 
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TABELA 23  

Quantitativo de profissionais atuando nos Escritórios Locais (ESLOCs) da EMATER-MG e demanda por novos 

extensionistas nos municípios dos Territórios da Cidadania do Vale do Jequitinhonha-MG que integram o recorte 

espacial da pesquisa – 2014 

 
FONTE: EMATER-MG, 2014c. Tabulação e organização: DINIZ, R. F. 

 

A maior parte dos extensionistas entrevistados (24) possui cargo de “nível I”, ou seja, 

foram admitidos na empresa na função de “técnico de nível médio”, enquanto que apenas 6 

são de “nível II” (curso superior). Ressalta-se, entretanto, que muitos desses profissionais de 

“nível I” possuem hoje um diploma de curso superior, permanecendo neste cargo apenas pelo 

fato de não haver na empresa a possibilidade de “promoção horizontal” após a conclusão de 

uma formação universitária. Ademais, há nos ESLOCs o predomínio de técnicos da área 

“agropecuária” (25) e poucos profissionais da área de bem-estar social (5), os quais 

encontram-se presente em apenas 10 municípios dos três TCs do Vale do Jequitinhonha (FIG. 

30). 

Municípios pesquisados Total de profissionais 
Número de Extensionistas Agropecuários 

e/ou de Bem-Estar Social 

Número de secretária(o) 

e/ou serevente

Demanda por novos 

extensionistas 

Almenara 7 4 3 Não sabe informar

Araçuaí 6 4 2 8

Bandeira 5 2 3 2

Berilo 2 1 1 4

Capelinha 5 3 2 1

Chapada do Norte 1 1 0 8

Couto de Magalhães de Minas 2 1 1 2

Datas 2 2 0 4

Diamantina 6 6 0 8

Felício dos Santos 2 1 1 6

Felisburgo 2 1 1 2

Itaobim 3 2 1 5

Itinga 3 2 1 5

Jequitinhonha 3 1 2 5

Minas Novas 2 1 1 4

Ponto dos Volantes 2 1 1 3

São Gonçalo do Rio Preto 2 1 1 0

Senador Modestino Gonçalves 2 1 1 3

Serro 3 2 1 6

Turmalina 2 1 1 4

Veredinha 2 1 1 3

Virgem da Lapa 3 2 1 4

Total 67 41 26 87
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FIGURA 30: Municípios dos Territórios da Cidadania do Vale do Jequitinhonha-MG com e sem os serviços 

prestados por uma extensionista de Bem-Estar Social (BES) da EMATER-MG em 2014. 

 

Em relação à proporção de “extensionista/agricultores familiares” nos TCs do Vale do 

Jequitinhonha, esta análise pode ser feita considerando os números de “estabelecimentos de 

agricultura familiar” do Censo Agropecuário de 2006 do IBGE, a quantidade de DAPs 

existentes no ano de 2014 e as metas de atendimentos estabelecidas pela empresa para cada 

ESLOC.  

Conforme os dados do Censo Agropecuário, havia nestes TCs um total de 42.806 

estabelecimentos de agricultura familiar, dos quais 19.951 estavam localizados no Médio 

Jequitinhonha, 15.410 no Alto e 7.445 no Baixo. O quantitativo de estabelecimentos por 

município apresentava a seguinte configuração: 20 municípios possuíam entre 93 e 500 

estabelecimentos, 20 entre 501 e 1.000 e 14 com mais de 1.000. Os municípios com maior 

quantidade de estabelecimentos eram Novo Cruzeiro (2.926), Minas Novas (2.772) e Araçuaí 

(2.217), enquanto que Presidente Kubitschek (111), Couto de Magalhães de Minas (95) e 

Salto da Divisa (93) apresentaram os menores números (TAB. 25).  

Por outro lado, ao contabilizar a quantidade de DAPs existentes em 2014, observa-se 

que o número é 51,75% superior ao total de “estabelecimentos de agricultura familiar”, 

totalizando 64.959 DAPs, das quais 28.285 estão localizados no Médio Jequitinhonha, 19.795 

no Alto e 16.879 no Baixo. A divisão do número de DAPs entre os municípios apresenta uma 
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diferença considerável em relação a análise feita anteriormente, tendo em vista que apenas 

oito municípios possuíam entre 100 e 500 DAPs, enquanto que 21 apresentavam entre 501 e 

1.000 e 26 mais de 1.000. Os municípios com maior número de DAPs foram Novo Cruzeiro 

(3.314), Almenara (2.509) e Minas Novas (2.473), enquanto que São Gonçalo do Rio Preto 

(232), Serra Azul (232) e Couto de Magalhães de Minas (142) apresentaram os menores 

números (TAB. 24). 

TABELA 24  

Números de Estabelecimentos de Agricultura Familiar em 2006 e de Declarações de Aptidão ao Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAPs) em 2014 nos municípios dos Territórios da 

Cidadania do Vale do Jequitinhonha-MG 

(Continua) 

Territórios da 

Cidadania 
Municípios 

Estabelecimentos de 

Agricultura Familiar 
DAPS ativas e desativadas 

Alto Jequitinhonha - 

MG 

Aricanduva 611 888 

Capelinha 1.137 2.190 

Carbonita 539 879 

Coluna 999 286 

Couto de Magalhães de 

Minas 
95 142 

Datas 433 822 

Diamantina 1.099 1.632 

Felício dos Santos 699 672 

Gouveia 279 686 

Itamarandiba 1.757 2.382 

Leme do Prado 335 435 

Minas Novas 2.772 2.473 

Presidente Kubitschek 111 251 

Rio Vermelho 589 1.704 

São Gonçalo do Rio Preto 166 232 

Senador Modestino 

Gonçalves 
557 917 

Serra Azul de Minas 451 232 

Serro 1.261 850 

Turmalina 923 1.323 

Veredinha 597 799 

Sub-total Alto Jequitinhonha 15.410 19.795 

Médio Jequitinhonha 

- MG 

Angelândia 620 1.033 

Araçuaí 2.217 2.365 

Berilo 1.754 1.962 

Cachoeira de Pajeú 461 999 

Chapada do Norte 1.879 1.629 

Comercinho 1.058 1.914 

Coronel Murta 602 1.513 

Francisco Badaró 1.210 1.657 

Itaobim 802 982 

Itinga 1.214 1.622 

Jenipapo de Minas 593 725 

José Gonçalves de Minas 247 683 

Medina 845 1.469 

Novo Cruzeiro 2.926 3.314 

Padre Paraíso 589 1.305 

Pedra Azul 338 899 

Ponto dos Volantes 881 1.453 
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Virgem da Lapa 1.715 1.508 

Sub-total Médio Jequitinhonha 19.951 28.285 

Baixo Jequitinhonha - 

MG 

Almenara 600 2.509 

Bandeira 326 1.106 

Divisópolis 366 1.434 

Felisburgo 171 690 

Jacinto 528 1.550 

Jequitinhonha 1.478 1.665 

Joaíma 697 1.279 

Jordânia 438 862 

Mata Verde 163 1.096 

Monte Formoso 326 616 

Palmópolis 648 585 

Rio do Prado 333 752 

Rubim 271 773 

Salto da Divisa 93 271 

Santa Maria do Salto 171 748 

Santo Antônio do Jacinto 836 943 

Sub-total Baixo Jequitinhonha 7.445 16.879 

TOTAL TCs do Vale do Jequitinhonha 42.806 64.959 

Fonte: IBGE, 2006; MDA, 2014. Tabulação e organização: DINIZ, R. F. 

 

Ao dividir os números totais de “estabelecimentos de agricultura familiar” e de 

“DAPs” pelo contingente de extensionistas (78) da EMATER-MG dos três TCs, observa-se 

uma média geral de 1 técnico para cada 549 estabelecimentos e para cada 833 DAPs, sendo 

que o TC do Alto Jequitinhonha apresenta a proporção mais baixa dentre eles, 1:467 

estabelecimentos e 1:600 DAPs, enquanto que o Médio e Baixo apresentam, respectivamente, 

proporções de 1:688 e 1:975 e de 1:465 e 1:1.055 (TAB. 25). 

TABELA 25  

Proporção de extensionista/estabelecimentos de agricultura familiar e de extensionista/DAPs ativas e desativadas 

nos Territórios da Cidadania do Vale do Jequitinhonha/MG  

Territórios da 

Cidadania 

Proporção de Extensionista/Estabelecimentos 

de Agricultura Familiar 

Proporção de Extensionista/DAPs 

ativas e desativadas 

Alto Jequitinhonha 1:467 1:600 

Médio Jequitinhonha 1:688 1:975 

Baixo Jequitinhonha 1:465 1:1055 

Média geral 1:549 1:833 

Fonte: IBGE, 2006, MDA, 2014, EMATER-MG, 2014c. Tabulação e organização: DINIZ, R. F.  

 

Ao realizar esta análise para cada um dos 54 municípios destes TCs, constata-se que a 

situação é bastante distinta entre eles e que há um número expressivo de municípios com 

proporções elevadas de estabelecimentos/agricultores por técnico. Em relação à proporção de 

“extensionista/estabelecimentos de agricultura familiar” observa-se a seguinte configuração: 

três municípios com proporção de 1 técnico para até 100 estabelecimentos, 14 com 1:101 a 

1:300, 8 com 1:301 a 1:500, 18 com 1:501 a 1:1.000 e sete com 1:1001 e mais. Já com relação 

à proporção de “extensionista/DAPs”, este cenário é ainda mais crítico: nenhum município 
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com relação de 1 técnico para até 100 DAPs, 5 com 1:101 a 1:300, 11 com 1:301 a 1:500, 18 

com 1:501 a 1:1.000 e 18 com 1:1001 e mais DAPs. Entre os TCs, o Alto apresenta a maior 

quantidade de municípios com as melhores médias, enquanto que o Médio e o Baixo possuem 

realidades mais críticas e similares (FIG. 31).  

 

FIGURA 31: Proporções de “Extensionista/Estabelecimentos de Agricultura Familiar” e de 

“Extensionista/Agricultores Familiares com DAPs ativas e desativadas” nos municípios pertencentes aos 

Territórios da Cidadania do Vale do Jequitinhonha-MG. 

 

Tendo em vista a impossibilidade de se prestar serviços para todo este público devido 

ao baixo contingente de profissionais, a EMATER-MG estabelece para cada ESLOC metas 

anuais de agricultores familiares a serem atendidos pelos seus extensionistas. A definição 

destas metas é elaborada da seguinte forma: a unidade central determina um número “X” de 

agricultores familiares a serem atendidos num determinado ano em todo o estado de Minas 

Gerais69, dividindo-o entre as suas 32 UREGIs conforme a quantidade de ESLOCs que as 

constituem, de profissionais que possuem e de agricultores familiares existentes em seus 

municípios. Estas unidades, por sua parte, dividem tal meta entre os ESLOCs que lhes são 

subordinados. Cada agricultor familiar atendido é incluído em uma lista de controle na qual 

                                                 
69 Geralmente este número é estabelecido com base no total de atendimentos realizados pela empresa no ano 

anterior, podendo aumentar ou diminuir conforme o seu contingente de extensionistas. Nos últimos anos este 

número tem sido de aproximadamente 400 mil agricultores familiares em todo estado.  
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consta seu CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), sua assinatura e o tipo de serviço prestado. No 

ano de 2014 foram atendidos 16.171 agricultores familiares nos 22 municípios pesquisados, o 

que corresponde a uma média geral de 394 agricultores por técnico. Para 13 ESLOCs a 

proporção de agricultores atendidos por extensionista é maior do que essa média geral, 

variando entre 1:395 a até 1:1.209, enquanto que para os demais variou de 1:140 a 1:350. 

Cumpre observar que as maiores proporções são apresentadas por ESLOCs que possuem 

apenas um único extensionista, como Jequitinhonha (1:1.209), Minas Novas (1:806) e 

Chapada do Norte (1:715), enquanto que municípios com mais técnicos apresentaram médias 

bem inferiores, como Diamantina (1:140), Almenara (1:319) e Araçuaí (1:401) (TAB. 26).  

TABELA 26  

Total de agricultores familiares atendidos pelos Escritórios Locais (ESLOCs) da EMATER-MG e proporção de 

“extensionista/agricultores familiares” nos municípios dos Territórios da Cidadania do Vale do Jequitinhonha-

MG que integram o recorte espacial da pesquisa – 2014 

 
Fonte: Relatórios anuais de atividades dos ESLOCs pesquisados, 2014. Tabulação e organização: DINIZ, R. F.  

 

Na opinião dos 30 extensionistas entrevistados em campo, esta proporção de 

“agricultores familiares por técnico” decorrente das metas estabelecidas pela empresa está 

muito acima do que se pode considerar como “ideal” para a prestação de um serviço de 

qualidade e contínuo aos produtores rurais. Para 18 destes profissionais, uma proporção 

“ideal” varia de 1:25 a até 1:120, enquanto que outros 12 acreditam que entre 1:300 a 1:400 

ainda é possível atender às demandas dos produtores rurais em quantidade e periodicidade 

satisfatórias (TAB. 27). 

Municípios pesquisados
Número de extensionistas no 

ESLOC

Agricultores familiares 

atendidos em 2014

Proporção de 

extensionista/agricultor familiar

JEQUITINHONHA 1 1.209 1:1.209

MINAS NOVAS 1 806 1:806

CHAPADA DO NORTE 1 715 1:715

PONTO DOS VOLANTES 1 655 1:655

TURMALINA 1 654 1:654

BERILO 1 616 1:616

SENADOR MODESTINO GONÇALVES 1 607 1:607

VIRGEM DA LAPA 2 1.001 1:501

FELISBURGO 1 493 1:493

VEREDINHA 1 479 1:479

BANDEIRA 2 920 1:460

ARAÇUAÍ 4 1.602 1:401

ITAOBIM 2 790 1:395

ITINGA 2 699 1:350

CAPELINHA 3 1.008 1:336

ALMENARA 4 1.275 1:319

SÃO GONÇALO DO RIO PRETO 1 317 1:317

SERRO 2 633 1:317

FELÍCIO DOS SANTOS 1 290 1:290

DATAS 2 410 1:205

COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS 1 152 1:152

DIAMANTINA 6 840 1:140
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TABELA 27  

Proporção ideal de “extensionista/agricultores familiares” segundo os técnicos dos Escritórios Locais (ESLOCs) 

da EMATER-MG nos municípios dos Territórios da Cidadania do Vale do Jequitinhonha-MG que integram o 

recorte espacial da pesquisa – 2015 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2015. Tabulação e organização: DINIZ, R. F. 

 

Para a realização de determinados serviços, os extensionistas dos ESLOCs podem 

recorrer ao apoio dos coordenadores das UREGIs, os quais atuam em áreas específicas dentro 

da empresa, como: pecuária, culturas agrícolas, queijo, turismo rural, organização social, meio 

ambiente, irrigação, artesanato etc. Ademais, como muitas vezes não é possível ter uma 

equipe multidisciplinar nos ESLOCs, para mitigar esse problema a empresa estabelece 

equipes multidisciplinares nas UREGIs, dedicadas a suprir as limitações de conhecimentos e 

técnicas dos extensionistas locais em determinadas atividades.  

Mesmo com o apoio desses profissionais, a EMATER-MG ainda não tem conseguido 

prestar um serviço que atenda em quantidade e periodicidade a demanda dos produtores rurais 

do Vale do Jequitinhonha-MG. Conforme se observa nos dados do Censo Agropecuário de 

2006, o acesso ao serviço de orientação técnica pelos agricultores familiares destes territórios 

ainda é bastante limitado: apenas 1.071 obtiveram de forma “regular” este serviço, enquanto 

DATAS Extensionista Agropecuário 1:25

DATAS Extensionista BES Não sabe informar

DIAMANTINA Extensionista BES Não sabe informar

DIAMANTINA Extensionista Agropecuário 1:100

DIAMANTINA Extensionista Agropecuário Não sabe informar

COUTO DE MAGALHÃES Extensionista Agropecuário 1:100

SÃO GONÇALO DO RIO PRETO Extensionista Agropecuário 1:100

FELÍCIO DOS SANTOS Extensionista Agropecuário 1:50 a 1:100

SENADOR MODESTINO GONÇALVES Extensionista Agropecuário 1:100

CAPELINHA Extensionista Agropecuário 1:200

CAPELINHA Extensionista Agropecuário 1:200

CAPELINHA Extensionista BES 1:200

CHAPADA DO NORTE Extensionista Agropecuário 1:50

BERILO Extensionista Agropecuário 1:100

TURMALINA Extensionista Agropecuário 1:200

MINAS NOVAS Extensionista Agropecuário 1:200

VEREDINHA Extensionista Agropecuário 1:100

VIRGEM DA LAPA Extensionista Agropecuário 1:300 a 1:400

ARAÇUAÍ Extensionista Agropecuário 1:100

ARAÇUAÍ Extensionista Agropecuário 1:100

ALMENARA Extensionista Agropecuário 1:100

ALMENARA Extensionista BES 1:100

JEQUITINHONHA Extensionista Agropecuário 1:100

FELISBURGO Extensionista Agropecuário 1:200

ITAOBIM Extensionista Agropecuário 1:300

ITAOBIM Extensionista BES 1:300

PONTO DOS VOLANTES Extensionista Agropecuário 1:300

ITINGA Extensionista Agropecuário 1:25 a 1:30

SERRO Extensionista Agropecuário 1:30

BANDEIRA Extensionista Agropecuário 1:120

Município
Proporção ideal de 

"extensionista/agricultor familiar"
Extensionistas 
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que 2.053 tiveram acesso de forma “ocasional” e 38.482 não o receberam (TAB. 28). Em 

comparação com as demais regiões do estado, o Vale do Jequitinhonha apresenta os piores 

percentuais de agricultores familiares que não receberam orientação técnica em 2006, com 

valores bem superiores àqueles apresentados por regiões consideradas mais desenvolvidas, 

como Central Mineira e Sul/Sudoeste. 

TABELA 28  

Número de estabelecimentos de agricultura familiar atendidos com orientação técnica e frequência de 

atendimento no ano de 2006 nas Mesorregiões Geográficas do Estado de Minas Gerais 

 
 Fonte: IBGE (2006). Tabulação e organização: DINIZ, R. F. 

 

Observa-se, portanto, um cenário no qual em termos de abrangência espacial a 

EMATER-MG se destaca por estar presente na quase totalidade dos municípios dos TCs do 

Vale do Jequitinhonha, prestando serviços, na maioria deles, há mais de quatro décadas. No 

entanto, em termos de cobertura do público atendido, a empresa ainda encontra uma série de 

limitações que lhes impede de realizar seus serviços a um maior número de agricultores 

familiares e com periodicidade adequada ao longo do ano, apresentando números percentuais 

de “orientações técnicas” prestadas a este público piores do que aqueles observados em todas 

as demais mesorregiões do estado de Minas Gerais. Estas limitações estão relacionadas tanto 

ao baixo contingente de profissionais quanto a outros fatores, como frequente troca de 

extensionistas entre os ESLOCs, precária infraestrutura de trabalho, carência de recursos para 

execução das atividades, diversidade de demandas de agentes externos etc., os quais serão 

examinados com mais detalhes nos itens a seguir.  

 

 

4.3.2 Perfil socioeconômico, origem geográfica e tempo de trabalho dos 

extensionistas na EMATER-MG e nos municípios pesquisados 
 

 

O universo dos extensionistas entrevistados é constituído predominantemente por 

sujeitos do sexo masculino, casados, relativamente jovens e naturais de municípios do Vale do 

 Regularmente Ocasionalmente Não recebeu

41.606 1.071 (2,6%) 2.053 (4,9%) 38.482 (92,5%)

13.739 1.262 (4,1%) 2.303 (7,4%) 10.174 (88,5%)

77.706 3.214 (3,6%) 5.733 (7,4%) 68.759 (89%)

13.871 506 (3,6%) 726 (5,2%) 12639 (91,2%)

31.646 4.026 (12,7%) 6.481 (20,5%) 21.139 (66,8%)

8.191 838 (10,2%) 2.177 (26,6%) 5.176 (63,2%)

28.820 1.677 (5,8%) 4.095 (14,2%) 23.048 (80%)

42.533 1.550 (3,6%) 2.957 (7%) 38.026 (89,4%)

22.622 1.642 (7,3%) 3.819 (16,9%) 17.161 (75,8%)

72.717 8.934 (12%) 18.946 (26%) 44.837 (62%)

12.957 887 (6,9%) 1.699 (13,2%) 10.371 (80%)

70.912 4.441 (6,3%) 10.319 (14,5%) 56.152 (79,2%)

Orientações técnicas
Mesorregiões Geográficas de Minas Gerais Total de estabelecimentos

Metropolitana de Belo Horizonte

Vale do Rio Doce

Oeste de Minas

Sul/Sudoeste de Minas

Campo das Vertentes

Zona da Mata

Jequitinhonha

Noroeste de Minas

Norte de Minas

Vale do Mucuri

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba

Central Mineira
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Jequitinhonha-MG. Dos 30 entrevistados, 22 são homens e oito são mulheres; 18 declararam 

o estado civil de “casado(a)”, nove de solteiro(a), dois de divorciado e um amasiado. A faixa 

etária destes sujeitos variou entre 28 a 60 anos, sendo a maioria (22) com idade entre 28 e 45 

anos. Quanto à origem geográfica, 19 nasceram em municípios da região, 10 em outros 

municípios do estado de Minas Gerais e apenas um é natural de outro estado (São Paulo).  

A remuneração líquida recebida por estes profissionais em 2014 variou entre 2,8 a 5,8 

salários mínimos, sendo que 16 possuíam um vencimento entre R$ 2.061,53 e R$ 2.980,72 e 

14 entre R$ 3.020,55 e R$ 4.244,79. Ao avaliarem o “grau de satisfação” com relação aos 

valores pagos pela empresa, oito extensionistas se declararam “satisfeitos”, 14 se sentiam 

“indiferentes” (considerando o salário nem “alto” nem “baixo”), seis estavam “insatisfeitos” e 

apenas dois “muito insatisfeitos”. Ademais, os extensionistas declararam que alguns 

benefícios recebidos, como plano de saúde privado e previdência complementar, são fatores 

adicionais que contribuem para a sua satisfação com o salário pago pela empresa. De acordo 

com um representante sindical entrevistado, a remuneração dos servidores da EMATER-MG 

está próxima ou até mesmo acima daquela recebida por um técnico agrícola no mercado 

privado, o que gera em muitos extensionistas o sentimento de satisfação ou indiferença com 

relação aos salários que lhes são pagos. 

Quando você vê o mercado externo, a remuneração da EMATER-MG hoje está 

dentro do mercado. O técnico agrícola hoje se fosse pra iniciativa privada ganharia 

até um pouquinho menos. Dependendo da região, ganharia menos 

(EXTENSIONISTA 2, SINTER-MG, agosto de 2015). 

 

Em relação ao tempo de trabalho na EMATER-MG, o universo de técnicos 

entrevistados é constituído por profissionais mais experientes, com vínculo empregatício entre 

13 e 39 anos (13), e por técnicos mais jovens (17), admitidos após o ano de 2004 (ano do 

último concurso). Já no que concerne ao tempo de trabalho nos municípios onde estavam 

alocados no ano da entrevista (2015), 16 encontravam-se ali há menos de cinco anos, 13 entre 

5 a 11 anos e apenas um atuava há mais de 30 anos no mesmo local. 

O que mais chama a atenção neste quesito de análise é o frequente processo de 

mudança do local de trabalho desde o primeiro ano em que estes profissionais foram 

admitidos na empresa, tendo em vista que metade deles foi transferida de municípios a cada 

quatro anos ou menos, ou seja, geralmente quando ocorriam as trocas de comando nas 

prefeituras municipais. O mapa a seguir é representativo desse processo, indicando os 

municípios onde os extensionistas entrevistados trabalharam desde sua admissão na empresa. 

A extremidade triangular das setas indica o município onde o entrevistado estava alocado no 

ano de 2015 e a extremidade oposta os municípios onde trabalhou anteriormente. 
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FIGURA 32: Alternância do local de trabalho desde o primeiro ano de admissão na empresa até o ano de 2015 

pelos extensionistas da EMATER-MG nos municípios dos Territórios da Cidadania do Vale do Jequitinhonha-

MG que integram o recorte espacial da pesquisa. Fonte: Trabalho de campo, 2015. 

 

A constante mudança do local de trabalho foi um dos principais problemas relatados 

pelos extensionistas em seus depoimentos. Este processo tem como causa fundamental as 

trocas que se dão no poder público após as eleições municipais, levando muitos prefeitos 

eleitos à solicitarem às UREGIs a substituição do(s) extensionista(s) que trabalharam no 

município durante o mandato dos candidatos de oposição. Tais mudanças acarretam 

problemas tanto para os técnicos e suas famílias, especialmente para a educação e 

sociabilidade dos filhos e para as esposas que possuem emprego fixo, quanto para os 

produtores rurais que estavam sendo atendidos no município, provocando em muitos deles o 

sentimento de descrédito com a ação extensionista. 

O poder público [municipal] tem grande interferência no trabalho da extensão. O 

trabalho de extensão é uma continuidade, um caminho. Às vezes têm excelentes 

funcionários que estão desenvolvendo um bom papel [no município]. Como ele está 

desenvolvendo um bom papel em um mandato eletivo, o que acontece: quem ganha 

os “louros” é o prefeito, porque a coisa está andando muito bem. Acontece que na 

política quem está na situação, acaba perdendo uma eleição ou outra. Então a 

primeira coisa: vamos mudar isso aqui, porque esse camarada [extensionista] 

trabalha para fulano [prefeito]. E não existe isso (EXTENSIONISTA 8, EMATER-

MG, maio de 2015). 

 

Não obstante esta e outras questões problemáticas, nenhum extensionista manifestou o 

desejo de sair da empresa num futuro próximo. Quando questionados sobre “o que os 
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motivavam a continuar na EMATER-MG”, estes profissionais apresentaram argumentos que 

ressaltavam tanto questões pessoais, como o prazer e o dom em trabalhar com a agricultura 

familiar, a história de vida que tinham com o campo e o desejo em contribuir para a 

transformação da realidade dos sujeitos sociais rurais e do município, bem como os pontos 

positivos da empresa, a exemplo das possibilidades de se atuar em diferentes áreas, a boa 

relação que existe entre os seus extensionistas e a garantia de estabilidade no serviço público. 

Depreende-se, portanto, que se por um lado os extensionistas enfrentam problemas 

sérios provocados pela vulnerabilidade da empresa em sua relação com as prefeituras, por 

outro lado alguns fatores como o recebimento de salários equivalentes ou até mesmo acima do 

que é pago no setor privado, além de outras vantagens, bem como a estabilidade no serviço 

público e a satisfação de trabalhar com sujeitos e temáticas que lhes agradam, são questões 

que têm um peso importante na sua decisão em permanecer na EMATER-MG.  

 

 

4.3.3 A formação acadêmica dos extensionistas e a formação complementar 

oferecida pela EMATER-MG 
 

 

O nível e a área de formação de um profissional de ATER, assim como a sua 

capacitação permanente e continuada, são fatores fundamentais para a prestação de serviços 

de qualidade e eficientes aos produtores rurais. A complementação da formação acadêmica 

pelas ações de formação continuada constitui-se tanto num processo que potencializa a 

integração das bases teórico-conceituais à intervenção extensionista quanto num exercício de 

afirmação da indissociabilidade da tríade ensino-pesquisa-extensão, o que propicia a 

atualização dos conhecimentos e práticas dos profissionais de ATER com vistas à uma 

atuação mais crítica e transformadora da realidade sócio-espacial.  

Nos ESLOCs pesquisados, 15 extensionistas possuíam dois níveis de formação: 

“técnico e superior”, enquanto que os demais obtiveram apenas um diploma: oito de nível 

técnico, seis de curso superior e uma de nível médio (magistério). Dentre os campos de 

formação, predomina o de “técnico agropecuário” – no qual diplomaram-se 20 extensionistas, 

seguido em menor número por cursos como agronomia, economia doméstica, pedagogia, 

administração de empresas, gestão ambiental, zootecnia, biologia, sociologia etc. Ademais, 17 

extensionistas complementaram seus estudos com ao menos um curso de pós-graduação – 

predominantemente lato sensu, com tempo de duração variando de 7 a 24 meses, em áreas 
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como bovinocultura, gestão ambiental, agroindústrias, cooperativas, georreferenciamento de 

imóveis rurais etc.  

A formação desses sujeitos ocorreu principalmente entre fins dos anos 1970 e meados 

dos anos 1990, quando a maior parte concluiu o ensino de nível técnico em colégios agrícolas 

da região. No início dos anos 2000, com o apoio direto ou indireto da EMATER-MG, muitos 

obtiveram um segundo diploma em um curso superior de graduação e/ou pós-graduação.  

Conforme a opinião de 17 extensionistas, a grade curricular dos cursos de formação 

técnica/universitária não foi suficiente e adequada para desenvolver um trabalho de ATER 

que respondesse às demandas do público atendido pela empresa. De acordo com esses 

sujeitos, muito do conteúdo aprendido durante a sua formação era voltado para grandes 

sistemas de produção, mais modernos e especializados, realidade bem distinta daquela 

vivenciada pelos agricultores familiares do Vale do Jequitinhonha-MG. Desse modo, para 

realizar ações junto a este público foi necessário participar de cursos de formação inicial e de 

programas de capacitação oferecidos pela empresa aos profissionais recém contratados, 

voltados à abordagem de temáticas caras ao serviço de extensão rural: agricultura familiar, 

metodologias participativas, desenvolvimento sustentável, políticas públicas, dentre outras. 

Além dos programas de capacitação, a empresa realizou nestes últimos 15 anos duas 

ações de grande escala e importância direcionadas à formação qualificada de seus 

profissionais: o projeto INOVAR e o curso de pós-graduação lato sensu em “Extensão 

Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável”, desenvolvido em cooperação com o 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e destinado à formação de 400 

extensionistas de todo o estado. 

Com relação ao Projeto INOVAR, de acordo com a avaliação feita por um 

coordenador técnico, em seus primeiros anos de implementação ocorreram progressos 

significativos, possibilitando aos extensionistas de diferentes áreas vivenciar momentos de 

reflexão em grupo que resultaram na aquisição e aprimoramento de conhecimentos, técnicas e 

metodologias que tiveram impactos positivos nos serviços realizados com os agricultores 

familiares. No entanto, após a execução de alguns módulos, o projeto começou a enfrentar 

resistências dentro da própria empresa por parte de profissionais mais antigos e 

conservadores, sobretudo por abrir espaço aos técnicos dos ESLOCs para estabelecerem 

críticas e proporem mudanças institucionais. Ademais, modificações significativas 

começaram a ser realizadas em sua forma de operacionalização, substituindo as dinâmicas de 

debates e reflexões por momentos apenas de leituras e repasse de informações, o que o fez 



- 263 - 

 

perder a sua essência, seu caráter “revolucionário”, tornando-o mais um “produto” da 

empresa, que, com a ascensão de seu dirigente – Zé Silva – à presidência da ASBRAER, 

passou a vendê-lo a outras entidades de ATER do país.  

Você tem uma empresa extremamente hierárquica, rígida, pra você quebrar isso aí, 

abrir espaço pros técnicos locais debaterem, fazerem críticas e propor mudanças, 

isso aí era um processo, assim, impensável, tinha muita gente contra o INOVAR, 

dentro da empresa. As pessoas estavam contra, porque quebrava um pouco do poder 

do gerente e porque quem mandava eram os antigos [funcionários]. Aí, quando já 

mais pro segundo mandato do Zé Silva [presidente da EMATER-MG], do meio do 

primeiro [mandato] pra frente, que ele assume a ASBRAER, começa a ter um 

trabalho mais com o Brasil todo, ele começa a vender o INOVAR. Aí, substitui esse 

pessoal todo que estava lá nesse conselho do INOVAR e põe um grupo menor, mais 

fixo, e com funções burocráticas.... Aí [o INOVAR] virou produto mesmo. Aí ele [o 

INOVAR] virou só repasse [de informações], ao invés de ser um tema pra debate, 

ele virou repasse... então tinha só isso. E aí acabou, não teve mais esse debate, era 

apenas a leitura dos textos... [...] Não tinha mais esse viés de discutir 

qualitativamente a prática extensionista, porque [antes] esse era o foco do INOVAR 

(EXTENSIONISTA 3, EMATER-MG, agosto de 2015). 

 

Embora o seu último módulo tenha sido realizado em 2010, o INOVAR é considerado 

um projeto ainda existente dentro do programa de formação e qualificação extensionista da 

EMATER-MG, carecendo do reestabelecimento de iniciativas com vistas à definição de 

novas temáticas para capacitação de seus profissionais. 

No que concerne à formação complementar em cursos de pós-graduação, ao longo das 

últimas décadas a empresa tem implementado ações visando incentivar os extensionistas a 

aprimorarem seus conhecimentos e habilidades em determinados conteúdos científico-

tecnológicos e atividades produtivas. Até o ano de 2004 priorizavam-se os cursos stricto 

sensu, nos quais se matriculavam anualmente em média entre 10 a 40 extensionistas. A partir 

desse ano, passou-se a incentivar a formação em cursos lato sensu, voltados à especialização 

em atividades como bovinocultura, cafeicultura, agroindústrias etc. Em 2015, teve início a 

maior ação da empresa destinada à especialização destes profissionais, sendo então 

disponibilizadas 400 vagas em um curso de Educação à Distância (EaD) desenvolvido pela 

Universidade Federal de Lavras (UFLA). O curso tem duração de 18 meses e está dividido em 

dois módulos: “básico”, de caráter obrigatório, no qual são abordadas temáticas como 

“cenários do agronegócio, agricultura familiar e ATER”, “extensão rural e sustentabilidade”, 

“agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais, mulheres e jovens rurais” etc., e 

módulo “optativo”, voltado à especialização dos extensionistas em um dos seguintes temas: 1) 

bovinocultura, 2) agroecologia, 3) educação ambiental, 4) produção vegetal com 

sustentabilidade e 5) boas práticas de fabricação na agroindústria de alimentos. Foram 
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destinadas 200 vagas para o tema 1 e 50 para cada um dos demais, conforme informação 

repassada por um profissional da empresa envolvido com a operacionalização do curso.  

De acordo com um representante sindical, para a seleção dos 400 extensionistas, a 

EMATER-MG deu preferência àqueles que ainda não haviam se formado em nenhum curso 

de pós-graduação, atendendo a uma demanda dos próprios funcionários da empresa.  

Nos 22 ESLOCs do recorte espacial da pesquisa haviam 11 extensionistas 

matriculados neste curso. Todos os entrevistados disseram estar satisfeitos com a forma de 

organização e operacionalização das atividades de ensino-aprendizagem e manifestaram boas 

perspectivas quanto à possibilidade de aquisição de novos conhecimentos que possam 

reverberar positivamente em sua prática extensionista e nas atividades desenvolvidas pelos 

produtores rurais.  

No entanto, em que pese a realização de grandes programas de formação e capacitação 

como estes, muitos extensionistas se mostraram insatisfeitos com a recente política 

institucional de apoio à qualificação profissional. Conforme o depoimento destes 

profissionais, por um período de tempo foram realizados muitos cursos para atender às 

principais demandas feitas ao núcleo de capacitação da empresa. Porém, ao longo dos últimos 

anos observa-se uma carência e descontinuidade de ações voltadas ao aprimoramento de 

conhecimentos e de técnicas para a melhoria dos serviços de ATER, bem como a realização 

de cursos com temáticas relacionadas apenas a questões inerentes aos programas e políticas 

públicas implementadas pela empresa, conforme resume o depoimento a seguir. 

Na verdade, é o seguinte, até 2010 tinha muita capacitação, muita mesmo. Aí de 

2010 a 2014, aí houve uma diminuída, mas mesmo assim ainda teve capacitação, 

mas muito direcionada para os programas que a empresa assumiu, por exemplo: 

Minas Leite, programa relativo a bovinocultura, teve também [programa de] 

integração lavoura-pecuária, teve bastante capacitação nessa área, mas mesmo assim 

em comparação com antes de 2010 teve uma diminuída, mas mesmo assim ainda 

teve capacitação (EXTENSIONISTA 1, SINTER-MG, agosto de 2015). 

 

Além da carência e descontinuidade na oferta de cursos de capacitação, outra questão 

problemática não menos importante é o pouco ou nenhum tempo destinado pelos 

extensionistas à leitura e reflexão sobre temáticas relacionadas ao serviço de extensão rural. 

Quando indagados a respeito da realização de atividades desse tipo, 15 responderam não 

dedicar nenhum momento durante a semana para aprimorar seus conhecimentos por meio de 

ferramentas de aprendizagem como textos, vídeos, debates com colegas etc., apresentando 

como justificativa tanto o excesso de serviços que são obrigados a realizar quanto a ausência 

de cobrança/apoio por parte da empresa com relação à prática do estudo em serviço. Os 

demais profissionais informaram que dedicavam menos de duas horas semanais ler e refletir 
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sobre sua prática extensionista, porém, na maioria das vezes as faziam fora do horário de 

trabalho, quando sobrava mais tempo para descansar e estudar sobre questões relacionadas 

aos serviços de ATER. 

Em virtude desses problemas, os extensionistas revelaram diversos temas sobre os 

quais ainda necessitam de um maior aprofundamento e qualificação. A maior parte das 

demandas está ligada aos conhecimentos da área técnica e de sistemas produtivos, como 

“solos e adubação”, “hidroponia”, “irrigação”, “cafeicultura”, “bovinocultura” etc., enquanto 

que temas mais ligados à área social foram menos citados, como “sociologia rural”, 

“psicologia de grupo” e a própria “extensão rural”.  

Constata-se, portanto, que embora a EMATER-MG tenha promovido ações de 

qualificação profissional em temas e questões relacionadas à PNATER ao longo do período 

2004-2014, acessando inclusive recursos liberados pela política para este fim, os seus 

extensionistas ainda encontram limitações de diversas naturezas para receberem uma 

capacitação contínua e permanente dentro da empresa, o que se torna, para além dos outros 

problemas citados anteriormente e a serem apresentados a seguir, um grave fator limitante à 

promoção de um modelo de desenvolvimento rural sustentável no Vale do Jequitinhonha-MG. 

 

 

4.3.4 A infraestrutura disponibilizada à execução dos serviços de extensão rural 
 

 

Para que possam alcançar um bom desempenho nos serviços realizados diariamente, 

os extensionistas necessitam dispor de uma infraestrutura física e de recursos materiais 

minimamente adequados que lhes proporcionem conforto, tranquilidade e segurança nos 

ESLOCs.  

Quando questionados a este respeito, 17 profissionais foram enfáticos em afirmar que 

as atuais condições de trabalho estavam longe de serem as mais apropriadas para 

desempenharem seus serviços, enquanto que 13 disseram ser suficientes, porém ainda 

carecendo de mais investimentos para melhorarem. 

Dentre as questões mais graves relacionadas à infraestrutura de trabalho, duas foram 

citadas com relativa frequência pelos entrevistados: a precária estrutura física dos prédios 

onde estavam localizados os ESLOCs, muitas vezes com limitadas condições de privacidade e 

conforto e alto grau de insalubridade, e o crítico estado de deterioração dos mobiliários e 

equipamentos de trabalho. Com relação aos prédios onde realizam suas atividades, vários 

problemas apontados revelam um ambiente pouco adequado em termos de condições mínimas 
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de higiene e bem-estar, o que levou, inclusive, ao fechamento temporário de um ESLOC 

(Minas Novas) no ano de 2016 por questões de exposição do funcionário a riscos de saúde e 

segurança. À exceção do município de Ponto dos Volantes, onde o escritório está instalado 

num prédio de propriedade da EMATER-MG, todos os demais ESLOCs funcionavam em 

imóveis cedidos pelas prefeituras municipais em atendimento às exigências dos convênios 

firmados com a empresa. Já no que diz respeito aos mobiliários, os extensionistas se 

queixaram principalmente de mesas, cadeiras e armários em estado avançado de deterioração 

– alguns provenientes do tempo da ACAR-MG (1948-1970), bem como de uso de 

equipamentos de informática (computadores e impressoras) obsoletos – embora este seja o 

caso de poucos ESLOCs, tendo em vista que muitos receberam novos equipamentos nos 

últimos anos. O depoimento a seguir exemplifica bem estas questões.  

A infraestrutura aqui é de péssima qualidade! Primeiro porque nós estamos num 

galpão onde acontece de tudo. Se hoje fosse sexta-feira, você não estaria 

conseguindo fazer essa entrevista não, porque liga um som aqui [muito alto]. Aí tem 

reunião aqui e você tem que fechar a porta. Aqui do lado tem um negócio que eles 

batem no carro [sabão a base de soda cáustica] e você tem que sair pra rua por causa 

que vem um cheiro muito forte quando eles lavam o carro. Outro problema é que 

tinha um banheiro ali, mas eles fecharam o banheiro, e de onde vinha um fedor que 

você não aguentava. E esse ambiente aqui, ele esquenta demais, porque o sol se põe 

ali e quando é de tarde você não consegue ficar. E o banheiro que nós usamos aqui é 

um banheiro público. Todo mundo que vem na cidade usa o banheiro. Eu não tenho 

coragem de beber água aqui. A mesa aqui, se eu mexer muito nela, ela cai no chão 

(EXTENSIONISTA 17, EMATER-MG, maio de 2015). 

 

Ao permitir que os extensionistas trabalhem em imóveis com condições degradantes 

como essas, a EMATER-MG e as prefeituras municipais descumprem cláusulas importantes 

do convênio que celebraram entre si e da Norma de Administração Nº 033-04/2003 

estabelecida pela empresa com critérios mínimos para abertura dos ESLOCs (ANEXO I).  

[Cláusula] Quarta – O MUNICÍPIO se compromete a:  

[...] 2. Colocar à disposição da EMATER-MG, em comodato, pelo prazo de vigência 

deste Convênio, os bens julgados necessários para funcionamento da unidade de 

trabalho no município, de comum acordo entre as partes.  

3. Colocar à disposição da EMATER-MG, pelo prazo de vigência deste 

Convênio, salas e instalações apropriadas, gratuitamente, para o bom 

funcionamento da Unidade de Trabalho no município, conforme estabelecido no 

Anexo I, o que gerará o Termo de Recebimento a ser assinado pelas partes 

(EMATER-MG, 2013b, destaque acrescido). 

Condições básicas necessárias para o imóvel a serem consideradas pelo responsável 

(Gerente da Unidade Regional) na negociação do convênio: 

[...] 3. O imóvel deverá oferecer boas condições de segurança.  

4. Prédio em boas condições para uso (boa pintura interna e externa, piso adequado, 

teto de laje ou telhado, boa ventilação e salubridade, boa iluminação natural, 

instalação hidráulica e elétrica em perfeitas condições, caixa-d’água coberta e limpa 

etc.) 

5. Copas e sanitários independentes aos empregados do ESLOC (EMATER-MG, 

2003). 
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Se em relação aos prédios e mobiliários as condições de trabalho são 

predominantemente precárias, por outro lado, no que diz respeito aos meios de transporte que 

dispõem para deslocamentos em atividades de campo os extensionistas se mostraram 

satisfeitos com a quantidade e qualidade dos veículos da empresa. O número de automóveis 

em cada ESLOC variou de um, quando havia apenas um técnico no município, a três, quando 

havia dois ou mais técnicos trabalhando. A maior parte deles tem entre 1 e 3 anos de uso e foi 

adquirida em ações recentes da EMATER-MG de renovação de sua frota por meio de 

recursos provenientes de emendas parlamentares e da assinatura de convênios com o MDA. 

Apesar de serem novos, os veículos não são de tração 4 x 4, o que inviabiliza o deslocamento 

por estradas rurais de difíceis condições de tráfego durante períodos chuvosos. 

Em relação aos recursos disponibilizados para o deslocamento em atividades no 

campo, os extensionistas informaram receber mensalmente entre o mínimo de R$ 100,00 ao 

máximo de R$ 400,00 das UREGIs para abastecerem os veículos com gasolina ou etanol, 

valores que variavam conforme a quantidade de programas em execução nos municípios onde 

trabalhavam. No ano de 2015, o preço médio do combustível nos postos da região estava em 

R$ 3,69 para a gasolina e R$ 2,75 para o etanol, o que mal permitia completar o tanque com 

os recursos repassados pela empresa. Considerando que nos municípios pesquisados a 

distância máxima entre o local onde se encontravam os escritórios da EMATER-MG e a 

comunidade rural mais longe variava entre 33 km a 158 km (66 km a 316 km ida e volta), 

depreende-se que os recursos recebidos para abastecimento dos veículos eram insuficientes 

para o deslocamento dos técnicos para realizarem atendimentos durante todos os dias do mês 

aos agricultores familiares. Ademais, em municípios como Bandeira, Chapada do Norte, 

Datas e Itinga, por não haver um convênio entre a EMATER-MG e os postos de combustíveis 

locais, os extensionistas eram obrigados a se deslocarem até cidades vizinhas onde havia esse 

convênio para conseguirem realizar o abastecimento dos veículos, percorrendo uma distância 

entre 40 a 120 km (ida e volta). Segundo os gerentes das UREGIs, caso houvesse necessidade 

de um novo abastecimento durante o mês, era possível solicitar uma “complementação” dos 

recursos, porém, tal demanda deveria ser devidamente justificada, o que, na opinião de alguns 

extensionistas, lhes gerava mais “trabalho” – e de certo modo constrangimento.  

Com efeito, para não ficarem sem atendimento, alguns agricultores chegavam a 

contribuir com recursos próprios para o abastecimento dos veículos da empresa, conforme se 

observa nos depoimentos dados por um técnico em maio de 2015 e por uma agricultora 
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familiar durante a II Conferência Nacional de ATER em fevereiro de 2016, etapa territorial 

realizada no município de Diamantina-MG.  

Eu tenho uma agenda com os produtores, principalmente os pequenos, e eu visito 

eles. Porque é o seguinte: eles pagam o combustível pra EMATER-MG poder [lhes] 

treinar, porque se for depender só de recursos da EMATER-MG [pra manter o 

abastecimento do veículo], não tem como não. Eles abastecem [o veículo]. Isso é 

alguns pequenos [que fazem], não são todos não. Eles devem pagar, entre eles, uns 

R$ 15,00 a R$ 20,00 em média por mês (EXTENSIONISTA 13, EMATER-MG, 

maio de 2015). 

 

Eu sou feirante e trabalho com horta... tem um técnico lá na minha cidade [Rio 

Vermelho], mas ele nunca ficou disponível para estar fazendo ação [extensionista] 

na zona rural assim como a gente precisa... Eu precisava fazer o CAR [Cadastro 

Ambiental Rural] lá no pedacinho [de terra] aonde eu moro e tive que pagar o 

combustível do carro para ele ir lá, porque o carro da EMATER-MG não tinha 

manutenção [recursos para abastecimento]. Tive que fazer a manutenção do carro 

para ele ir fazer o meu cadastro [do CAR] (Agricultora Familiar do Município de 

Rio Vermelho, Vale do Jequitinhonha-MG, fevereiro de 2016, II Congresso 

Nacional de ATER, Diamantina-MG). 

 

Por fim, cumpre destacar a inexistência de mapas e outros documentos com 

informações sobre os dados socioeconômicos e aspectos físicos dos territórios municipais em 

todos os ESLOCs pesquisados, o que dificulta aos extensionistas conhecerem a realidade 

sócio-espacial de cada região do município para planejar as ações em conformidade com as 

suas especificidades. Almejando resolver este problema, apenas a UREGI de Almenara se 

mobilizava no ano de 2015, em parceria com o Instituto Federal do Norte de Minas (IFNMG), 

para a realização de um mapeamento de todos os municípios de sua abrangência, com dados 

sobre as comunidades e associações rurais de cada território municipal.  

Verifica-se, portanto, que em termos de infraestrutura e recursos materiais de trabalho, 

as condições propiciadas pela EMATER-MG aos extensionistas dos municípios pesquisados 

no Vale do Jequitinhonha-MG ainda estão muito aquém do que necessitam para realizarem 

seus serviços com conforto, tranquilidade, privacidade e segurança nos ESLOCs.  

 

 

4.3.5 O planejamento dos serviços de ATER e de arrecadação de recursos 

financeiros  
 

 

Os serviços a serem executados anualmente pelos extensionistas da EMATER-MG 

devem estar sistematizados no Plano Municipal de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(PMATER), um instrumento de planejamento e gestão das ações, programas e políticas 

públicas implementadas pela empresa nos municípios conveniados. A característica principal 

deste plano é o estabelecimento de metas de natureza estritamente quantitativa, definidas, 
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como sublinhado anteriormente (cf. 4.3.1), primeiramente na unidade central da empresa e, 

posteriormente, nas UREGIs. Por sua parte, os técnicos dos ESLOCs, após receberem de seus 

gerentes a demanda de um determinado número de agricultores a serem atendidos durante o 

ano, organizam um planejamento mensal de ações com este público.  

A divisão dessas metas por tipo de ação executada e público atendido varia 

conforme a realidade socioespacial e socioeconômica dos municípios, compromissos 

assumidos pela empresa com os seus agentes mantenedores, perfil de atuação dos técnicos e 

com as demandas dos sujeitos sociais rurais. Desde que foi instituído no início dos anos 2000, 

o PMATER passou por reformulações em seu modo de estruturação, privilegiando, em 

determinados períodos, diferentes focos e técnicas de ação, atividades produtivas, programas 

e políticas públicas, sujeitos e grupos sociais a serem assistidos pelos profissionais da 

empresa. Nos últimos anos, as metas do plano têm apresentado os seguintes elementos em 

comum em todos os ESLOCs: atendimentos a agricultores familiares, demais agricultores 

(não familiares – médios e grandes), grupos e organizações rurais (associações), público 

urbano; obtenção de recursos financeiros por meio de “receitas diretamente arrecadadas” 

(RDA); programa Minas Leite; adequação ambiental de propriedades e inserção dos 

agricultores familiares em mercados institucionais – principalmente o PNAE (FIG. 33).  

 

FIGURA 33: Plano Municipal de Assistência Técnica e Extensão Rural (PMATER) com metas de atendimento 

por público, ações, programas/políticas públicas e obtenção de receitas (RDA) distribuídas ao longo dos 12 

meses do ano. Fonte: Trabalho de campo, 2015. Autor: DINIZ, R. F. 

Cada extensionista, por sua parte, tem a liberdade de definir quais ações vão ser 

realizadas com o número de “agricultores familiares” estipulado no seu plano, estabelecendo 

atendimentos específicos para determinados públicos, como mulheres e jovens rurais, e por 
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atividades econômicas que desenvolvem nos estabelecimentos produtivos: horticultura, 

cafeicultura, bovinocultura, apicultura, produção de queijo, artesanatos etc.  

Com o propósito de identificar as principais atividades desenvolvidas dentro do 

PMATER, solicitamos aos extensionistas que classificassem em ordem crescente aquelas que 

eram mais executadas nos municípios. A elaboração de projetos de crédito rural, a difusão de 

novas técnicas e práticas agropecuárias e a orientação sobre manejo e conservação dos 

recursos naturais foram mencionadas com mais frequência como a 1ª e/ou 2ª atividade mais 

realizada pela maioria dos entrevistados, visto que são consideradas ações de 

naturezas/propósitos similares, percebidas, por alguns técnicos, como indissociavelmente 

vinculadas. Em seguida, ações como orientação sobre “beneficiamento/processamento da 

produção agropecuária” e sobre “comercialização da produção agropecuária” foram 

identificadas como atividades de segunda a quinta ordem, enquanto que “certificação da 

produção agropecuária”, apoio à “produção de artesanatos” ou ao “turismo rural” foram 

citadas com menos frequência, aparecendo na maioria das vezes como a sexta ou sétima 

principal ação nos municípios onde eram desenvolvidas. 

Por meio do PMATER a empresa exerce o controle e a avaliação do trabalho 

extensionista, sendo que o preenchimento de planilhas contendo metas “físicas e financeiras” 

no painel de bordo do sistema intranet sinalizará pelos faróis “verde”, “amarelo” e 

“vermelho” o desempenho alcançado pelo técnico em determinado período do ano: “verde” 

indica uma nota igual ou superior à 9,0, “amarelo” entre 8,0 a 8,9 e “vermelho” menor do que 

8,0. Quando o sistema sinaliza os faróis “amarelo” e “vermelho”, os gerentes das UREGIs 

entram em contato com os técnicos para identificarem os motivos do não cumprimento das 

metas, devendo, a partir das justificativas expostas, tomar providências para que tal problema 

seja solucionado. 

Conforme expressado pela maioria dos extensionistas entrevistados (19), a elaboração 

do PMATER exerce uma interferência positiva na execução dos serviços de ATER, 

atribuindo-lhes um caráter de “objetividade”, “planejamento” e “controle”, além de 

demonstrar para o governo, sociedade e agentes mantenedores, resultados que são 

“mensuráveis” e compatíveis aos investimentos feitos na empresa. Para os demais 

extensionistas, o plano não exerce nenhuma interferência nos serviços realizados, conforme a 

opinião de três entrevistados, ou exerce interferências negativas, de acordo com oito, os quais 

o consideram um modelo de planejamento carente de mudanças/atualizações, elaborado sem a 

participação direta dos sujeitos sociais rurais, que valoriza mais o “produto” do que o 
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“resultado do produto” e que desconsidera fatores restritivos (econômicos, políticos, recursos 

humanos etc.) que muitas vezes impedem os técnicos de cumprirem determinadas metas ou de 

desenvolverem outras ações nos municípios.  

Com o ponto de vista do planejamento [adotado pela empresa nos anos 1990], esse 

formato novo de avaliação tem umas coisas interessantes, mas você vê nitidamente 

que o produto passa a ser mais importante que o resultado do produto. Então, 

aquela forma de planejamento ela é quase que imutável. Por quê? Porque isso é 

um ícone, é o que tem de mais atual e tal. Mas, assim, tá, e o resultado? Então, o 

PMATER continua sendo feito da mesma maneira, continua vindo programa 

de cima pra baixo da mesma maneira. Modernizou a forma, por quê? Porque isso 

passou a ser uma vitrine pro exterior [sociedade, mercado, agentes mantenedores 

etc.]: “a EMATER-MG é altamente moderna, utiliza todos esses requisitos 

modernos de planejamento, de monitoramento, ela tem todas as etapas” [depoimento 

em tom irônico]. Esse sistema de planejamento até hoje é esse PMATER, que 

todo mundo sabe que não funciona, mas é! Por quê? “Pra empresa tem que se 

fazer assim!” (EXTENSIONISTA 3, EMATER-MG, agosto de 2015). 

 

Questionados especificamente a respeito das metas de agricultores a serem 

atendidos anualmente, seis extensionistas afirmaram concordar “plenamente” com elas, 

enquanto sete declararam “discordar” e 17 que concordavam “parcialmente”. Os profissionais 

que “discordaram” ou concordaram “parcialmente” (80%) apresentaram várias objeções às 

metas que lhes foram atribuídas, destacando-se principalmente: 1) números de atendimentos 

impostos de forma vertical descendente – por vezes de modo “autoritário”, crescente ano a 

ano e com finalidade principal de promover uma ação “marketing” da empresa; 2) avaliação 

do trabalho feita de uma forma estritamente quantitativa em detrimento de um foco mais 

qualitativo; 3) não contabilização de atendimentos realizados mais de uma vez com o mesmo 

agricultor; 4) demanda de serviços inesperados ao longo do ano (programas e políticas 

públicas assumidos pela empresa) que os impede de continuar determinadas ações 

desenvolvidas com os produtores rurais.   

Até 2002 você tinha lá uma relação de 130 agricultores por técnico. Isso era uma 

orientação. Só que depois, a partir de 2002, quando o Zé Silva entrou, aí ele 

inflacionou essas metas aí. [Passaram a ser] 250 [agricultores] pra quem segurou a 

rédea. Mas tem região aí que é 600 [agricultores]. E essas metas aí não são 

realistas. Mas o plano [PMATER] é pra nortear o trabalho, a meta não! Uma 

preocupação da gente do sindicato é isso: com relação à meta [quantidade de 

agricultores a serem atendidos]. Essa meta foi uma questão imposta por questão 

de marketing (EXTENSIONISTA 1, SINTER-MG, agosto de 2015). 

 

Em decorrência disso, os extensionistas fizeram questão de ressaltar a diferença entre 

o que a empresa considera como “atendimento” – para fins estatísticos e de marketing – e 

como deveria ser, na verdade, o serviço de “assistência técnica” (AT), sendo o primeiro 

definido como uma ação pontual, informativa, voltada à resolução de dúvidas simples, à 

emissão de documentos ou à distribuição de insumos e equipamentos, enquanto que a AT se 
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caracteriza por um acompanhamento mais contínuo, efetivo, individual e orientado à melhoria 

de uma determinada atividade produtiva.  

Uma coisa é você “atender” uma pessoa, igual [o agricultor] veio aqui e eu “atendi”. 

É um atendimento. A outra coisa é você acompanhar e orientar essa pessoa. Ir na 

casa dela, ficar um dia lá com ela. Um produtor com menos de meio dia [de serviço 

de AT] não tem como você acompanhar ele [de forma eficiente] 

(EXTENSIONISTA 20, EMATER-MG, setembro de 2015). 

 

Conforme a avaliação dos técnicos entrevistados, entre 10% a 25% do total de 

“atendimentos” realizados ao longo do ano referem-se a agricultores que receberam serviços 

de modo mais contínuo e efetivo, os quais geralmente estão inseridos em programas de 

governo ou políticas públicas implementadas pela empresa, enquanto que os demais (75% a 

90%) obtiveram apenas atendimentos pontuais nos ESLOCs, em visitas às suas propriedades 

ou em eventos coletivos (reuniões, seminários, cursos de capacitação etc.).  

No que diz respeito especificamente à meta de arrecadação de recursos financeiros 

para a empresa, denominados por Recursos Diretamente Arrecadados (RDA), no ano de 2015 

esta meta variou entre R$ 2.500,00 à R$ 20.000,00 nos ESLOCs pesquisados. Tais recursos 

são obtidos por meio da prestação de serviços remunerados, como assistência técnica a 

agricultores não-familiares, emissão de “atestados de produção” para comercialização nas 

Centrais de Abastecimento do Estado de Minas Gerais (CEASA-MG) e, principalmente, pela 

elaboração de projetos de crédito rural,  para os quais é cobrada uma taxa de 0,5% do valor 

total do projeto, sem a obrigatoriedade de prestarem serviços de AT após a aprovação do 

crédito, ou de 2%, quando o agricultor opta pela contratação deste serviço. De acordo com os 

técnicos entrevistados, embora muitas vezes seja fácil cumprir tal meta, em determinados 

momentos a obtenção de recursos tem sido prejudicada por fatores que fogem ao seu controle, 

como épocas de crise econômica ou de baixa demanda de crédito entre os agricultores, o que 

lhes gera problemas tanto por ter que justificar o não-cumprimento da meta aos gerentes 

regionais como também pelo comprometimento das ações desenvolvidas com os agricultores.  

A resolução de parte desses problemas poderia ocorrer por meio de uma participação 

mais democrática dos extensionistas na gestão institucional da EMATER-MG, exercendo o 

direito de opinar e deliberar sobre o conteúdo dos regimentos internos bem como sobre a 

quantidade de ações e programas executados nos municípios. De acordo com a maioria dos 

entrevistados (24), há sim liberdade para se discutir e sugerir mudanças nas normas e 

diretrizes da empresa, sendo as reuniões dos “núcleos” e “pólos” os espaços mais utilizados 

para o exercício dessas ações (cf. 4.1.4). Do mesmo modo, 29 profissionais também 

afirmaram ter autonomia para tomar decisões sobre a forma de como executar seus serviços 
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em campo. Ocorre, no entanto, que a participação destes sujeitos na gestão institucional da 

EMATER-MG se dá por meio de uma ação de caráter mais propriamente consultiva que 

deliberativa, bem como a sua “autonomia” é muitas vezes limitada às normas internas e 

subordinada aos poderes públicos estadual e municipal, o que configura, ao contrário, uma 

condição de heteronomia.  

Na verdade, tem [liberdade de discutir e sugerir mudanças nas diretrizes da 

empresa], mas não é ouvido. A gente fala, mas não é atendido. A EMATER-MG 

cria fóruns de discussão, reuniões de núcleo... não nos é cerceado o direito de falar. 

Mas eu acho que o canto não é ouvido. Na hora de serem tomadas as decisões, de 

coisas simples, ela [EMATER-MG] vem e coloca goela abaixo (EXTENSIONISTA 

21, EMATER-MG, maio de 2015). 

 

Temos em parte [autonomia para tomar decisões sobre a forma de como executar 

serviços em campo]. Por exemplo, você está vendo um programa que a sua 

experiência mostra que o ideal seria implantar aqui e ali. Uma vocação artesanal é de 

uma determinada comunidade, mas se o prefeito ou vereador achar que você não 

deve trabalhar naquela comunidade, porque [os moradores do local] foram contra ele 

na eleição, você não pode trabalhar. Não é uma questão da empresa, é do município 

(EXTENSIONISTA 9, EMATER-MG, agosto de 2015). 

 

Conforme a justificativa dada por um dos gerentes da Unidade Central da EMATER-

MG, as decisões tomadas de “cima pra baixo” decorrem muitas vezes do fato de ser a empresa 

uma entidade pública, que deve atender às determinações dos governos e dos demais agentes 

mantenedores, sendo que, em certos momentos, são deliberadas pela sua própria presidência 

sem considerar as recomendações e/ou os questionamentos dos profissionais que ocupam 

cargos gerenciais e diretivos na unidade central.   

Às vezes a decisão é daqui [da unidade central] pra lá [escritórios locais]. Muitas 

vezes você vai chegar [no ESLOC] e vai escutar: “essa porcaria dessa chamada, é 

mais um serviço e tal”. Só que assim, ele [o técnico do ESLOC] não entende que a 

composição do salário dele depende disso. [...] Já houve decisões e há ainda 

decisões de gabinete, [do] presidente: “Oh, nós vamos entrar [numa chamada 

pública] e pronto”. Vinha [da presidência] o trem [projeto para entrar na chamada 

pública] enquadrado e mandava entrar. Mandava e a gente sabia que não tinha 

capacidade [de cumprir as obrigações da chamada pública], mas a gente 

argumentava aqui [na unidade central], mas ele [o presidente] mandava fazer. 

Manda quem pode, obedece quem tem juízo! (EXTENSIONISTA 4, EMATER-

MG, agosto de 2015). 

 

Além deste conjunto de questões problemáticas, cumpre também ressaltar que o 

PMATER não estabelece metas correlacionadas aos princípios e objetivos da PNATER, 

especialmente no que diz respeito à promoção de ações voltadas à transição agroecológica nos 

sistemas produtivos e à prestação de serviços específicos para grupos histórica e socialmente 

marginalizados, como quilombolas e indígenas, ambos incluídos no plano sob a mesma 

rubrica de “agricultores familiares” (questões que serão problematizadas com mais detalhes 

no decorrer deste item).  
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Ademais, tendo em vista a inexistência de espaços de representatividade dos 

produtores rurais e de movimentos sociais e socioambientais na gestão institucional da 

empresa, nos quais possam opinar e deliberar sobre as ações realizadas pelos extensionistas, a 

participação deste público na elaboração do plano acaba sendo inviabilizada. Com efeito, as 

suas metas visam atender primordialmente às diretrizes de política agrícola do Estado e às 

obrigações assumidas pela EMATER-MG com seus agentes mantenedores, as quais podem 

ou não corresponder aos anseios e demandas dos sujeitos sociais rurais e aos objetivos e 

orientações estratégicas da PNATER. 

 

 

4.3.6 O público beneficiário dos serviços de ATER e a metodologia de ação 

extensionista 
 

 

No que diz respeito ao público destinatário do serviço extensionista, este é formado 

predominantemente por agricultores familiares – totalizando mais de 95% dos atendimentos 

realizados no ano de 2014 em todos os municípios pesquisados –, considerados pela Lei Nº 

11.326/2006 como aqueles que atendem aos seguintes requisitos: 

I - Não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; 

II - Utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 

III - Tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas 

do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder 

Executivo; 

IV - Dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família (BRASIL, 

2006a, p. 1). 

 

A definição deste público como “prioridade” institucional teve forte impulso a partir 

da criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) em 

1996, tendo em vista que até então os agricultores empresariais, médios ou grandes, eram 

vistos como importante fonte de recursos financeiros para a manutenção da empresa. Mesmo 

com a instituição da PNATER em 2004, a qual estabeleceu a agricultura familiar como 

público exclusivo da ação extensionista, a EMATER-MG ainda a manteve como 

“prioritária”, não deixando de prestar serviços a outros atores desde que tivesse recursos 

materiais e humanos para realizá-los, contrariando, igualmente, o artigo quarto da cláusula 

segunda dos convênios firmados com as municipalidades, o qual define os “pequenos 

produtores rurais” como público a ser assistido pelos profissionais de extensão rural (muito 

embora não sejam estabelecidos neste documento os requisitos para ser considerado como um 

“pequeno” produtor). 
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[Cláusula] SEGUNDA – São objetivos gerais do presente Convênio: 

[...] 4. Capacitar os pequenos produtores rurais, nas áreas de tecnologia agropecuária 

e gerencial, visando a utilização correta de máquinas, equipamentos, insumos, 

crédito rural e outros, de modo a conseguirem aumento de produtividade, de renda e 

melhoria de condições de vida (EMATER-MG, 2013b, p. 1). 

 

A identificação das demandas deste público é feita pelos extensionistas por meio de 

três canais de contato: eventos nas associações comunitárias, participação na reunião mensal 

do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) e diretamente nos 

ESLOCs, onde os produtores se dirigem para solicitar determinados serviços em seus 

estabelecimentos ou comunidades. As demandas apresentadas variam de acordo com as 

realidades socioespaciais e socioeconômicas de cada território assim como segundo as 

diferentes atividades produtivas desenvolvidas pelos agricultores familiares, destacando-se, de 

forma recorrente, as seguintes: conhecimentos e técnicas de convivência com a seca, aumento 

da fertilidade dos solos, controle de pragas e doenças em lavouras e criações de animais, 

melhoramento genético do rebanho bovino, beneficiamento e agregação de valor à produção 

de artesanatos, fomento à atividade apicultora e novos conhecimentos sobre o uso de manejos 

agroecológicos na atividade agropecuária.  

Cumpre observar que embora a agricultura familiar tenha sido definida como 

“prioridade” institucional, a seleção dos indivíduos a serem atendidos pelo serviço 

extensionista ainda será fundamentada em critérios subjetivos. Pesam, neste sentido, fatores 

como: 1) inclinações pessoais dos técnicos, os quais podem nutrir mais ou menos simpatia por 

determinados agricultores; 2) estabelecimento de prioridades àqueles que já vinham 

recebendo atendimentos com relativa frequência; e, sobretudo, 3) preferência pelos que têm 

um perfil empreendedor, com visão de negócios, especialmente por serem mais propensos a 

darem um retorno positivo para a empresa, servindo de exemplo e vitrine dos “bons 

resultados” produzidos pelo serviço extensionista. Mesmo no caso de programas e políticas 

públicas que continham uma lista com os pré-selecionados pelo governo, ainda houve a 

necessidade de uma “filtragem” final por parte dos técnicos, os quais tentaram realizá-la de 

forma mais democrática nos CMDRSs junto com as lideranças dos agricultores familiares, 

não alcançando, em alguns municípios, este objetivo por questões de prazos a cumprir para a 

implementação das ações contratualizadas. Os depoimentos a seguir corroboram esta análise e 

evidenciam como os agricultores familiares são tipificados por estes profissionais, utilizando-

se inclusive de opiniões carregadas de preconceitos com os beneficiários de políticas de 

inclusão social, considerados pejorativamente como os que “vivem de bolsa”, enquanto que 
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outros sujeitos são vistos como detentores de “visão de negócio”, “empreendedores”, e, a 

partir disso, escolhidos para receberem os serviços de ATER.  

Eu considero, assim, que existem três tipos de agricultores familiares: [1] aquele que 

é de subsistência. [É] Aquele que o que produzir e comer tá feliz demais. E vive das 

políticas públicas: “bolsa não sei o que”, “não sei o que”. [2] Tem esse do meio aqui, 

que ele tem medo. Às vezes ele quer fazer [algum projeto], mas ele morre de medo 

de assumir riscos. [3] E tem esse aqui que tem uma visão de empreendedorismo, 

uma visão de negócio, de ser empresa. E se você trabalhar com esse [o primeiro] a 

vida toda, o retorno seu vai ser pouquinho. Você pode trabalhar 20 anos com ele e 

ele não vai te dar resposta. Não tem visão empreendedora. E se você trabalhar com 

esse aqui [o terceiro], você vai ter um retorno rápido. Por que? Porque é o que tem 

visão de negócio. São os que querem mudar, que querem inovar, são os que aceitam 

[as inovações técnicas] (EXTENSIONISTA 22, EMATER-MG, agosto de 2015). 

 

Acaba que o técnico cria uma certa estratégia, ele já tem um público que já atende há 

mais tempo, esse público ele continua com aquele atendimento que ele já vinha 

fazendo. Só que como a empresa coloca uma meta [de atendimentos] maior, esse 

outro público que ele tem que atender a mais, ele atende, mas de um jeito... com uma 

qualidade mais inferior (EXTENSIONISTA 1, SINTER-MG, agosto de 2015). 

 

Sim, o que dá mais resposta, que está mais aberto a inovações, às tecnologias, essas 

coisas todas. Então você acaba ficando naqueles mesmos ali... [No entanto,] Agora 

mesmo, a chamada pública, por exemplo, nós tentamos [fazer com] que os 

beneficiários fossem tirados dentro de um processo mais democrático, junto ao 

CMDRS, mas como você começa a ter prazos pra cumprir, aí você inviabiliza que as 

coisas possam ser processuais, elas viram pontuais... aí você chama lá duas ou três 

pessoas para te ajudar na seleção dos nomes [a serem incluídos na chamada pública] 

e aí pronto, passa por isso (EXTENSIONISTA 3, EMATER-MG, agosto de 2015). 

 

Uma questão que merece ser destacada nestes depoimentos, principalmente na fala dos 

extensionistas 3 e 22, diz respeito ao tipo de agricultor que consideram dar “respostas”, em 

maior número e cada vez mais rápidas, para a empresa: o que é “aberto” a inovações, “aceita” 

novas técnicas e conhecimentos e tem uma visão da agricultura como um “empreendimento”, 

enquanto que “aquele que é de subsistência” vai “ser sempre de subsistência”, dependente de 

políticas públicas de inclusão social (“bolsa não sei o que”) e trará um retorno menor e mais 

lento em comparação ao que é dado pelo “empreendedor”. Com efeito, alguns agricultores 

vão se beneficiar de mais atendimentos ao longo do ano do que outros, cuja frequência pode 

variar de mensal a trimestral, para os primeiros, ou de semestral a anual, para os demais, o que 

também estará condicionado às demandas que chegam até os ESLOCs e aos programas e 

políticas públicas executadas pela EMATER-MG. Há casos, inclusive, de coletividades de 

agricultores que ficam de dois a até 13 anos sem obter a assistência de um extensionista, ou 

que sequer o receberam em seus núcleos sociais desde que eles começaram a trabalhar no 

município, como corroboram os depoimentos a seguir. 

Tem comunidade aqui que nós nunca fomos. Tem uma [comunidade] aí que tem 13 

anos que eu fui lá só uma vez. Isso [periodicidade de atendimentos] varia muito. 

Depende do tipo de trabalho que a gente está fazendo na comunidade. Tem 
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comunidade que durante o ano a gente está indo quase todo mês lá 

(EXTENSIONISTA 5, EMATER-MG, maio de 2015). 

 

Hoje, se eu falar com você que tem comunidade aqui que tem dois anos que eu nem 

vou. Aí você encontra o pessoal e [eles dizem]: “Oh, você sumiu...”. Então, assim, a 

gente, infelizmente, o trabalho de extensão hoje é tipo assim: aquele cara [agricultor] 

que procura mais [a empresa] que é atendido (EXTENSIONISTA 24, EMATER-

MG, agosto de 2015). 

 

Em nosso entendimento, esses critérios de seleção são heranças tanto do modelo 

“difusionista-produtivista” adotado pela EMATER-MG a partir da década de 1970, quanto do 

modo como a empresa passou a referir-se ao seu público nos anos 1990, quando da 

implementação do processo de empresariamento institucional, considerando-o, numa visão 

totalmente mercantilizada do serviço de ATER, como “cliente”, o qual lhes gerava recursos e 

servia ao mesmo tempo de modelo para outros potenciais produtores que necessitavam de seu 

serviço. Embora no início dos anos 2000 essa denominação tenha sido substituída pela noção 

de “público alvo”, o seu uso ainda continua sendo feito nos documentos oficiais da empresa, 

como exemplificado a seguir em um trecho extraído do Planejamento Estratégico 2013/2017. 

Além de profissionalizar a gestão, a organização de ações sugeridas pelo 

Planejamento Estratégico provê captação e consolidação de resultados que 

constituem uma “Agenda Positiva da Empresa” frente ao poder público, à sociedade 

civil e ao nosso maior cliente: o agricultor familiar (EMATER-MG, 2014b, p. 19, 

destaques acrescidos). 

 

Uma última questão a ser destacada quanto ao perfil dos agricultores familiares ou 

pequenos produtores (conforme a denominação utilizada nos convênios) atendidos pela 

empresa diz respeito aos diferentes tamanhos máximos dos estabelecimentos que possuem, 

tendo em vista que a extensão de cada “módulo fiscal” é variável entre os municípios 

mineiros. Neste sentido, a área máxima de um estabelecimento de agricultura familiar no Vale 

do Jequitinhonha-MG, equivalente a quatro módulos fiscais de acordo com a Lei Nº 

11.326/2006, pode variar entre 96 ha a 240 ha conforme o valor atribuído ao módulo fiscal 

municipal (TAB. 29). Ou seja, ser considerado um “agricultor familiar” nesta região não tem 

necessariamente o mesmo significado de ser um “pequeno produtor”, sobretudo em 

municípios que possuem uma reduzida extensão territorial e uma alta concentração fundiária. 
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TABELA 29  

Tamanho do módulo fiscal (em hectares) nos municípios pertencentes aos Territórios da Cidadania do Vale do 

Jequitinhonha-MG - 2015 

 
Fonte: Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (FAEMG). Disponível em: 

<http://www.sistemafaemg.org.br/Conteudo.aspx?Code=293&fileDownload=True&Portal=2&ParentCode=284

%20target=> Acesso em: 04 jan. 2017 

Territórios da Cidadania Municípios Tamanho de um módulo fiscal (em ha)

Aricanduva 40

Capelinha 40

Carbonita 40

Coluna 30

Couto de Magalhães de Minas 40

Datas 40

Diamantina 40

Felício dos Santos 40

Gouveia 40

Itamarandiba 40

Leme do Prado 40

Minas Novas 40

Presidente Kubitschek 40

Rio Vermelho 24

São Gonçalo do Rio Preto 40

Senador Modestino Gonçalves 40

Serra Azul de Minas 24

Serro 40

Turmalina 40

Veredinha 40

Araçuaí 65

Angelândia 40

Berilo 40

Cachoeira de Pajeú 65

Chapada do Norte 40

Comercinho 65

Coronel Murta 65

Francisco Badaró 40

Itaobim 65

Itinga 65

Jenipapo de Minas 40

José Gonçalves de Minas 40

Medina 65

Novo Cruzeiro 65

Padre Paraíso 65

Pedra Azul 65

Ponto dos Volantes 65

Virgem da Lapa 65

Almenara 60

Bandeira 60

Divisópolis 60

Felisburgo 60

Jacinto 60

Jequitinhonha 60

Joaíma 60

Jordânia 60

Mata Verde 60

Monte Formoso 60

Palmópolis 60

Rio do Prado 60

Rubim 60

Salto da Divisa 60

Santa Maria do Salto 60

Santo Antônio do Jacinto 60

Alto Jequitinhonha - MG

Médio Jequitinhonha - MG

Baixo Jequitinhonha - MG
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Conforme estabelecido pelas diretrizes da EMATER-MG, a ação extensionista deve 

ter como foco a “unidade de produção familiar como um todo, inserida no contexto da sub-

bacia hidrográfica, território e região e não somente em relação às atividades produtivas, de 

forma segmentada” (EMATER-MG, 201-, p. 16). Neste sentido, quando questionados a 

respeito da forma de organização dos sujeitos sociais rurais durante a realização dos serviços 

de ATER, os extensionistas declararam que podem ocorrer três tipos principais de 

intervenção: 1) individual – diretamente no estabelecimento do produtor, 2) coletiva – a 

partir de eventos organizados com as associações comunitárias e 3) em grupos de interesse – 

os quais congregam indivíduos que desenvolvem alguma atividade em comum, como 

cafeicultura, bovinocultura leiteira, apicultura etc. De acordo com os técnicos entrevistados, a 

escolha de um ou outro tipo de intervenção depende de vários fatores, destacando-se: tipo de 

ação a ser realizada, disponibilidade de tempo dos agricultores para se reunirem 

conjuntamente, provisão de recursos financeiros para os deslocamentos na zona rural, 

exigências específicas das políticas públicas que estão sendo implementadas etc. Devido à 

carência de recursos humanos e financeiros nos ESLOCs e às elevadas metas de atendimentos 

estabelecidas pela empresa, muitas vezes os extensionistas dão preferência às intervenções de 

natureza coletiva, o que lhes permite atender a um maior número de pessoas e com economia 

de recursos, limitando-se a realizar assistências individuais quando há disponibilidade após o 

término destas atividades. O tempo de realização das intervenções varia de 2 horas a até 8 

horas por dia, dependendo do tipo de ação a ser realizada. 

Por outro lado, no que concerne à unidade geográfica delimitada para o planejamento 

e gestão de ações de abrangência mais ampla, o recorte espacial das “comunidades rurais” – 

definido nos anos 1980 – ainda hoje é considerado a escala privilegiada para este tipo de 

intervenção. O total de comunidades existentes nos municípios oscilou entre o mínimo de 4 ao 

máximo de 150, sendo que os técnicos afirmaram atender no período de um ano entre 25% a 

100% delas. Em nenhum dos 22 municípios pesquisados considera-se o território das sub-

bacias hidrográficas como unidade referencial para execução do serviço extensionista, embora 

diversos estudos realizados ao longo das últimas décadas tenham evidenciado a importância 

de se tomar estes compartimentos geográficos como unidades de planejamento e gestão 

integrada do uso e ocupação dos espaços rurais70 (ROSS; DEL PRETTE, 1998; SOUZA; 

FERNANDES, 2000; OLIVEIRA, 2004). 

                                                 
70 Apesar disso, a EMATER-MG desenvolve em determinados municípios do estado projetos voltados ao 

manejo integrado de sub-bacias hidrográficas, conforme informado em seu relatório anual de atividades para o 

ano de 2014 (EMATER-MG, 2015b). 
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Ao realizarem as intervenções em campo, os extensionistas lidam com sujeitos de 

diferentes perfis de gênero e idade. Solicitados a estabelecerem uma estimativa dos números 

percentuais de atendimentos realizados entre homens e mulheres e por classe de faixa etária, 

a maioria dos entrevistados informou valores que evidenciaram a preponderância de 

atividades executadas com o público masculino e adulto em detrimento daquelas 

direcionadas às mulheres e aos jovens (TAB. 30). Nos municípios onde há apenas um 

extensionista agropecuário a discrepância entre estes números é ainda mais evidente, sendo 

que as mulheres chegam a representar, no mínimo, até 10% do público atendido e os jovens 

5%. Em virtude disso, observa-se que o serviço de extensão rural ainda se mostra incapaz de 

promover um atendimento equitativo em termos de gênero e geração, distanciando-se de 

princípios e orientações fundamentais da PNATER, assim como de objetivos prioritários do 

Planejamento Estratégico 2013/2017 da EMATER-MG, os quais visam estimular a 

permanência da juventude rural no campo e assegurar o processo de sucessão na agricultura 

familiar. 

TABELA 30 

Estimativas percentuais do público atendido pelos extensionistas da EMATER-MG segundo perfis de gênero e 

de faixa etária nos municípios dos Territórios da Cidadania do Vale do Jequitinhonha-MG que integram o 

recorte espacial da pesquisa - 2015 

Gênero Faixa etária 

Masculino Feminino Jovem (18 a 29 anos) Adulto (30 a 60 anos) Idoso (acima de 60 anos) 

57% 43% 13% 63% 24% 

Fonte: Trabalho de campo, 2015. Organização: DINIZ, R. F. 

 

Os serviços prestados a estes sujeitos estão condicionados aos espaços que cada um 

ocupa nos estabelecimentos rurais e nas reuniões das associações comunitárias, assim como às 

atividades que desenvolvem no meio rural. Para as mulheres (adultas e jovens), por exemplo, 

as ações executadas são direcionadas principalmente ao apoio às atividades que realizam nos 

espaços da residência e de seu entorno, como corte, costura e bordados, artesanatos, 

horticultura, criação de pequenos animais, beneficiamento de alimentos etc., e também por 

meio de orientações durante as reuniões comunitárias, onde geralmente se encontram em 

maior número que os homens (adultos e jovens). Já para estes, os extensionistas prestam 

assistência voltada à bovinocultura (leiteira e de corte) e às lavouras de “roças” (milho, feijão, 

café, abacaxi etc.), atividades tradicionalmente associadas à figura masculina, muito embora 

as mulheres venham cada vez mais adentrando este espaço de produção. 

Por sua parte, os serviços prestados aos produtores não-familiares, os quais chegam a 

possuir estabelecimentos com extensão de até 2 mil hectares, se limitam muitas vezes à 
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elaboração de projetos de crédito e à emissão de “atestados de produção”. No entanto, a 

demanda por orientações técnicas deste público é relativamente pequena, uma vez que muitos 

recorrem preferencialmente à consultoria de agentes privados.  

Considerando-se que a PNATER estabelece a exclusividade dos serviços de ATER 

aos “agricultores familiares” e que os convênios firmados com as municipalidades definem os 

“pequenos produtores”, questionamos aos extensionistas se eles concordavam com a diretriz 

da EMATER-MG de incluir os produtores não-familiares em seu público beneficiário. Para a 

maioria (22) destes profissionais, a empresa deve “sim” atender a estes outros produtores, 

tendo em vista que: 1) eles também geram receitas (impostos e tributos) para os municípios; 

2) servem de “referência” e “influência” para o crescimento dos “pequenos”; 3) 

independentemente de pertencerem a uma classe social mais privilegiada, eles também têm o 

“direito de se desenvolver”; 4) a empresa é uma instituição pública e por isso deve atender a 

todos que a ela recorrem; 5) a empresa ainda depende de recursos arrecadados com a venda de 

serviços para a manutenção de seu orçamento. Esse tipo de visão é compartilhado por um dos 

diretores da empresa, para o qual, a propósito, a exclusividade do serviço de ATER à 

agricultura familiar é um “falso debate” que se faz atualmente e as inovações tecnológicas 

utilizadas pelos agricultores empresariais são também úteis aos produtores familiares. 

Eu acho isso um falso debate, sabe? [que o serviço de ATER deve ser exclusivo aos 

agricultores familiares] Porque a agricultura de maior escala ela não quer saber da 

assistência técnica, não precisa, entendeu? Agora, enquanto oportunidade de venda 

de serviço, nós entendemos que a EMATER-MG deve continuar ocupando alguns 

nichozinhos aí da agricultura maior, até pra pagar as suas contas pra viabilizar os 

contratos de Setubinha-MG, Jordânia-MG, entendeu? Que a prefeitura [destes 

municípios] não tem condição de pagar [risos]. [Setubinha e Jordânia são municípios 

pobres do Vale do Jequitinhonha]. Aprender determinadas coisas que tem áreas do 

setor empresarial que são polos de inovação que são sensacionais, a extensão se 

distancia desses polos né, desse ambiente de inovação, isso enfraquece a qualidade 

do serviço que a gente pode estar ofertando. Então, essas coisas elas são úteis pra 

agricultura familiar. Elas são definitivas pra agricultura familiar (MEMBRO DA 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA EMATER-MG, setembro de 2015). 

 

Há extensionistas, no entanto, que discordam desta diretriz institucional, os quais 

julgam necessário atender primeiramente a todos os agricultores familiares do município para, 

somente assim, abrir a possibilidade de atendimento a outros atores. Ademais, também 

consideram ser imprescindível uma definição mais clara e específica deste público, porquanto, 

em virtude de não existir, deixa margens para a escolha de produtores com mais poder 

aquisitivo e que dão uma expressão mais positiva ao trabalho da empresa.  

Eu acho que a EMATER-MG precisa definir melhor o público dela. Por exemplo, se 

o público da EMATER-MG for um público de um poder aquisitivo maior, ela vai ter 

maior expressão. É aquele velho ditado: “trabalhar pra pobre, é pedir esmola pra 

dois”. É como se ela fosse obrigada a trabalhar com o pequeno, mas, no fundo, a 



- 282 - 

 

vontade dela é trabalhar com o médio e com o grande (EXTENSIONISTA 18, 

EMATER-MG, maio de 2015). 

Além dessas questões problemáticas, outro indicativo de inobservância dos princípios 

e diretrizes da PNATER diz respeito ao não estabelecimento de ações específicas 

direcionadas aos territórios quilombolas e indígenas. Embora a empresa tenha estabelecido 

em suas diretrizes a ação estratégica de se “formar equipes multidisciplinares para a 

elaboração de programas e projetos que atendam às especificidades da juventude rural, 

mulheres, indígenas e quilombolas” (EMATER-MG, 201-, p. 41, destaques acrescidos), na 

prática, ao longo dos últimos 15 anos, esta ação não se efetivou nos 11 municípios do recorte 

espacial da pesquisa onde estes dois grupos étnicos se fazem presentes (totalizando 47 

quilombos e uma aldeia indígena), conforme declarado por todos os extensionistas que 

afirmaram realizar o mesmo tipo de serviço a eles e aos agricultores familiares. Ademais, 

cumpre destacar que somente a partir de 2013 é que os relatórios anuais produzidos por 

alguns ESLOCs passaram a incluir os atendimentos a estes grupos nas estatísticas de 

atendimentos da empresa. Os depoimentos a seguir corroboram esta análise.  

Não, eu faço igual [atendimento aos agricultores quilombolas e familiares]. Até no 

PNAE, que eles [quilombolas] poderiam ter prioridade71, tá tudo normal, não tem 

diferenciação não (EXTENSIONISTA 25, EMATER-MG, maio de 2015). 

 

Eu acho assim, que até pra trabalhar com indígena você tem que ter uma orientação, 

que seja da EMATER-MG mesmo. Nós não vamos chegar lá e fazer uma 

intervenção sem uma orientação, acredito que uma ATER para os indígenas ela tem 

que ser orientada. Não tem que ser essas que nós temos para o agricultor familiar. 

[Falta] Uma capacitação da própria empresa (EXTENSIONISTA 26, EMATER-

MG, agosto de 2015). 

 

Ao se manifestar a respeito dessa questão, um diretor da empresa reconheceu, por um 

lado, não existir um “trabalhado diferenciado” com estes grupos étnicos, porém, por outro 

lado – adotando uma estratégia “defensiva” – negou que sejam tratados de forma 

“homogênea” como “agricultores familiares”, porquanto deve haver uma “intuição” e um 

“compromisso” dos técnicos com suas comunidades, ainda que não estejam subsidiados 

diretamente por uma ação indutora da empresa. Diante disso, este diretor revelou que a 

EMATER-MG se mobilizava em 2015 para oferecer um curso de formação aos seus 

profissionais visando capacitá-los a atuarem junto aos povos tradicionais do estado de Minas 

Gerais. 

                                                 
71 Aqui a extensionista se refere ao Artigo 14 da Lei 11.947, de 16 de junho de 2009, segundo o qual: “Do total 

dos recursos financeiros repassados pelo FNDE [Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação], no âmbito 

do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios 

diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os 

assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas”. 
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Com efeito, considerando-se estes depoimentos, uma das questões norteadoras que 

motivaram o desenvolvimento desta pesquisa, qual seja: “especificamente em relação aos 

territórios quilombolas e indígenas, as práticas extensionistas e as políticas de 

desenvolvimento rural são construídas de acordo com as particularidades étnicas e 

anseios desses grupos?”, recebe uma resposta negativa no que diz respeito às “práticas 

extensionistas”, sendo a parte que concerne às “políticas de desenvolvimento rural” 

respondida no quinto capítulo deste trabalho. Portanto, confirma-se a hipótese levantada 

inicialmente de que existem poucas diferenças em relação aos serviços prestados a estes 

grupos étnicos e aos agricultores familiares, ambos assistidos, amiúde, sem uma abordagem 

que considere suas especificidades sócio-espaciais, sócio-culturais e sócio-históricas. 

Em relação aos processos e instrumentos de intervenção empregados na realização dos 

serviços de ATER, estes devem se orientar pelos subsídios teórico-metodológicos da 

Metodologia Participativa de Extensão Rural para o Desenvolvimento Sustentável 

(MEXPAR), almejando o estabelecimento de uma relação mais horizontal e dialógica com os 

agricultores e suas coletividades (cf. item 4.1.4). Conforme a opinião dos técnicos 

entrevistados, a MEXPAR é um importante marco referencial da ação extensionista, 

sobretudo por fomentar o protagonismo dos sujeitos sociais rurais, valorizar os seus saberes e 

construir de forma coletiva conhecimentos e ações sobre seus territórios. No entanto, segundo 

a maioria destes profissionais, o uso desta metodologia durante a execução dos serviços de 

ATER ainda encontra uma série de restrições, as quais estão relacionadas tanto às questões 

problemáticas apresentadas acima (recursos humanos e financeiros, infraestrutura de trabalho, 

metas etc.) quanto ao costume adquirido pelos agricultores de receberem o “pacote 

tecnológico” pronto, o qual foi e ainda é incentivado pela empresa; à execução de políticas 

públicas e ações contraditórias à uma relação de dialogicidade e horizontalidade; à carência de 

disciplinas que abordem este tipo de metodologia nos cursos de formação técnica/acadêmica e 

até mesmo à não obrigatoriedade de seu uso nos trabalhos realizados, sendo apenas 

“recomendada”. 

Na verdade, ele [agricultor] já foi tão acostumado com o pacote [tecnológico] que 

ele recebe tudo pronto. Ele quer que você faça a reunião na associação, você faça a 

ata [da reunião], você faça a diretoria... Aí é a dificuldade maior [de executar a 

MEXPAR]. Aí tem outro programa [de governo], que é o Minas Sem Fome, que já 

manda a semente [pra ser distribuída aos agricultores], [o governo] não pergunta se 

ele quer usar aquele recurso pra comprar semente crioula. Mandam 200 sacos [de 

milho] aí e põe a gente pra distribuir! (EXTENSIONISTA 9, EMATER-MG, agosto 

de 2015). 

Ressalta-se, ademais, que a adoção da MEXPAR em determinadas UREGIs sofreu 

resistência de seus próprios gerentes, os quais não priorizaram a capacitação dos técnicos para 
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o conhecimento dessa metodologia e nem se esforçaram para fomentar sua aplicação em 

campo, conforme relatado no depoimento dado por um sindicalista da empresa. 

Porém, na região onde eu trabalho essa metodologia não foi trabalhada pelos 

técnicos que entraram mais recentemente. Só que, assim, como a empresa é muito 

grande, é distribuída no estado todo, são 32 regionais, e “cada regional” é “um 

gerente”. Tem região que às vezes deixa isso de lado. Então na minha região lá, isso 

ficou meio de lado (EXTENSIONISTA 1, SINTER-MG, agosto de 2015). 

 

Se por um lado a MEXPAR foi incorporada nas “Políticas e Diretrizes” da EMATER-

MG, por outro lado esta metodologia ainda não foi devidamente incluída nos textos dos 

convênios firmados com as municipalidades e com a Secretaria de Estado de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (SEAPA), nos quais ainda se faz referência ao modelo 

convencional de extensão rural assentado no paradigma difusionista-inovador.  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA FINALIDADE 

O presente acordo tem por objeto a pactuação de resultados nas áreas de 

geração, difusão e transferência de tecnologias e ensino técnico para o 

agronegócio, com objetivo de apresentar soluções compatíveis com as necessidades 

dos produtores rurais e em benefício da qualidade de vida da sociedade mineira 

(EMATER-MG, 2006a, p. 1 destaques acrescidos).  

 

Terceira [cláusula] – A EMATER-MG se compromete a:  

1. Orientar e assistir gratuitamente os pequenos produtores rurais, utilizando 

estratégias e metodologias que permitam a maximização da abrangência e dos 

resultados e a minimização dos custos, por meio da difusão de informações 

técnicas, econômicas, conjunturais, resultados de pesquisa agrícola, 

alternativas de diversificação e integração de atividades agropecuárias, 

processamento e ou industrialização da produção, estratégias de 

comercialização e outras ações que possibilitem o aumento da renda e o bem-

estar da família rural (EMATER-MG, 2013b, p. 2 destaques acrescidos). 

 

Esta contradição explícita deixa brechas para a continuidade do uso de metodologias 

que se baseiam numa relação anti-dialógica, vertical e persuasiva, a exemplo de intervenções 

como “dia de campo”, demonstrações técnicas, seminários, reuniões e palestras com o uso de 

ferramentas que não estimulam a participação ativa dos sujeitos sociais rurais, como 

projetores de data show e distribuição de cartilhas produzidas pela empresa. Atividades como 

essas, que congregam certo número de pessoas, são identificadas muitas vezes como sinônimo 

de “participativas”, mas, na verdade, são “coletivas” ou “grupais” (PAIVA, 2012), o que não 

quer dizer a mesma coisa sob a perspectiva construtivista, horizontal e dialógica proposta pela 

PNATER em 2004.  

Durante as entrevistas, também fizemos questão de enfatizar na formulação de 

determinadas perguntas as noções de “difusão de inovações” e “transferência de 

conhecimentos/tecnologias”, para observar se a reação dos técnicos tinha um 

posicionamento crítico ou aprobativo destas práticas. Apenas três extensionistas 
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interromperam a entrevista para se posicionarem contra o uso das palavras “difusão” e 

“transferência” e proporem que fossem suprimidas ou substituídas por outras mais adequadas 

no formulário. 

Eu não diria nem “difusão” de novas técnicas e práticas, porque a gente tem tentado 

sair desse difusionismo quando a gente vai dialogar com o agricultor né?! Então eu 

acho que “difusão” é um termo que a gente tem, na medida do possível, evitado 

(EXTENSIONISTA 10, EMATER-MG, agosto de 2015). 

 

Diante desse contexto, evidenciam-se elementos que nos permitem construir respostas 

para outras duas questões norteadoras da pesquisa, quais sejam: como se caracterizam as 

bases filosóficas e metodológicas do serviço extensionista executado pela EMATER-

MG? Em que medida este serviço tem se norteado por relações mais horizontais e 

dialógicas com o seu público?  

Em relação à primeira pergunta, considera-se o conteúdo teórico-metodológico que 

subsidia a MEXPAR como o marco de uma mudança radical nos instrumentos institucionais 

que orientam o serviço de extensão rural por uma ação mais construtivista, emancipacionista, 

horizontal e dialógica, que busca romper com sua tradição difusionista-produtivista e tornar os 

sujeitos sociais rurais protagonistas de seu próprio desenvolvimento.  

No entanto, por outro lado, determinados documentos institucionais bem como certas 

ações realizadas pelos extensionistas ainda não se desvencilharam de sua natureza autoritária, 

anti-dialógica, vertical e impositiva. A este respeito, o argumento da “falta de tempo” é 

utilizado recorrentemente pelos técnicos como pretexto para apresentar às comunidades 

projetos prontos para serem apenas referendados pelos seus moradores (ao invés de serem 

construídos junto com eles), deixando pouco ou nenhum espaço para que estes possam sugerir 

e deliberar sobre mudanças a serem realizadas nos mesmos. Com efeito, após um dado 

período de tempo, ações implementadas apresentam resultados bem distintos – e piores – do 

que os planejados, como sintetiza o depoimento de um coordenador regional da empresa. 

A gente tem até o costume de ser muito diretivo. Pelo pouco tempo que tem, então 

você já marca uma reunião, vai com a proposta [de um projeto de desenvolvimento] 

e apresenta a proposta. Então acaba passando aquilo [que já chega pronto à 

comunidade]. Está sendo apresentado um projeto de uma maneira mais democrática, 

mais participativa, mas ele não é construído com as pessoas. Ele já vem pronto 

porque é a meta do técnico. Uma das grandes dificuldades nossa é exatamente você 

sair de um projeto, ele praticamente desmorona. Aí é que a metodologia começa a 

fazer muita falta. E até por um cacoete [hábito utilizado como pretexto] você 

começa a usar o argumento da “falta de tempo” pra acelerar as coisa, porque é 

simples, muito mais fácil (EXTENSIONISTA 3, EMATER-MG, agosto de 2015). 

 

Portanto, a hipótese levantada no início desta pesquisa, conjecturando que “as bases 

filosóficas e metodológicas do serviço extensionista da EMATER-MG ainda são 
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caracterizadas por relações verticais de um modelo difusionista-inovador”, é assim 

parcialmente refutada, tendo em vista que a MEXPAR, enquanto subsídio teórico-

metodológico orientador da prática extensionista, está assentada numa perspectiva de 

mudança radical com o paradigma hegemônico e conservador de extensão rural. Tal hipótese 

é refutada parcialmente porquanto ainda se percebe em outros documentos oficiais a 

presença de orientações próprias deste paradigma, o que configura uma contradição ao 

processo de mudança almejado com a criação da MEXPAR.  

Confirmam-se, por outro lado, as hipóteses complementares de que há “raras 

possibilidades de abertura à participação democrática de seu público e, sobretudo, sem 

um diálogo com os seus saberes tradicionais, mantendo as práticas conservadoras de um 

monólogo do conhecimento científico”, conforme corroborado pelos depoimentos 

exemplificados acima; e de que “embora os técnicos estejam incorporando lentamente os 

princípios da ação democrática, construtivista e humanista propostos na PNATER, suas 

atividades ainda visam atender primeiramente aos objetivos das políticas de Estado 

para o desenvolvimento rural e transferir tecnologias de baixo custo e ecologicamente 

corretas72 para os agricultores atendidos”, consoante as análises realizadas a partir do 

conteúdo do PMATER e da forma como ocorre a elaboração e execução desse plano. 

 

 

4.3.7 A avaliação dos serviços executados e do papel da EMATER-MG e do 

extensionista nos municípios 
 

 

No que diz respeito ao grau de satisfação destes profissionais com os resultados 

obtidos a partir dos serviços prestados aos agricultores familiares, a maioria (16) respondeu 

que estava “satisfeita”, tendo em vista os avanços obtidos em termos de crescimento 

econômico, melhoria da qualidade de vida e garantia da segurança alimentar e nutricional das 

famílias rurais. Por sua parte, os demais extensionistas manifestaram-se entre “indiferentes” a 

“muito insatisfeitos” com os resultados obtidos a partir das ações realizadas com os 

produtores familiares.  

Dentre as justificativas apresentadas para não conseguirem atingir um nível de 

desempenho plenamente satisfatório, estes profissionais informaram que o contingente de 

técnicos trabalhando no município é um dos principais impedimentos existentes hoje em dia. 

                                                 
72 No que tange à transferência de tecnologias de baixo custo e ecologicamente corretas, estas serão abordadas de 

forma mais detalhada nos próximos itens. 
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Complementarmente, foram citadas questões como infraestrutura precária dos escritórios, 

baixo nível de escolaridade dos agricultores, recebimento de salários aquém de suas 

expectativas financeiras, uso de metodologias inadequadas para execução dos serviços e 

“outros fatores73”. 

Outra questão analisada foi a avaliação feita pelos técnicos acerca da 

imprescindibilidade da EMATER-MG nos municípios. Os depoimentos dos entrevistados 

enfatizaram um conjunto de elementos de naturezas complementares e/ou contraditórias 

inerentes a dois dos três principais paradigmas que marcaram a história da extensão rural: 

assistencialista e difusionismo-produtivista. Neste sentido, as justificativas apresentadas 

ressaltaram a importância da empresa para: 1) informar e facilitar o acesso dos agricultores 

familiares às políticas públicas; 2) melhorar a qualidade de vida de suas famílias com o 

propósito de se evitar o êxodo rural; 3) suprir a [suposta] carência de conhecimentos e 

técnicas destes sujeitos; 4) promover o acesso ao crédito e a documentos como DAPs; 5) 

incentivar a melhoria da produção e da produtividade agropecuária; 6) ser o “norte”, a “base 

de confiança” dos agricultores familiares; 7) preservar e desenvolver a vocação agrícola dos 

municípios; 8) contribuir para a diminuição dos índices de pobreza na zona rural; 9) mobilizar 

e articular os agricultores familiares em torno de ações coletivas voltadas ao desenvolvimento 

de suas famílias e comunidades; 10) ser a “mão” do Estado no meio rural e, em virtude disso, 

promover uma “propaganda política/partidária” com a implementação de seus programas; 11) 

e ser uma das poucas instituições que prestam serviços de ATER na região. 

De acordo com a visão de sua nova diretoria, a EMATER-MG cumpre um papel 

determinante na execução de ações indispensáveis aos produtores rurais (emissão de DAPs, 

crédito rural, fomento dos mercados institucionais locais etc.), porém, as pretensões atuais são 

de reformulação e ampliação destas atribuições, passando a desenvolver “agendas de 

fronteira”, voltadas à construção de arranjos tecnológicos para a inserção de “atores 

econômicos” no mercado institucional da região metropolitana de Belo Horizonte. 

Existem atribuições, que são mais do cotidiano do sistema da agricultura, que a 

EMATER-MG cumpre um papel determinante. E tem outras que são relativas às 

agendas mais de fronteira, que impulsionam, que eu acho que é onde que a 

EMATER-MG deve se preparar para se posicionar com uma agenda importadora de 

cultura. [A empresa tem] Uma participação muito robusta, capilarizada no apoio a 

arranjos locais de acesso ao mercado institucional local, e menos robusta em ações 

mais sistêmicas no estado, em ações de apoio aos atores econômicos para ocuparem 

o espaço no mercado institucional da região metropolitana. Eu acho que tem que dar 

um outro passo que é construir arranjos, suprimentos, tecnologias de assistência 

técnica para atores econômicos, que implica uma série de coisas, uma outra 

                                                 
73 Carência e continuidade de recursos para a ação extensionista, excesso de serviços burocráticos, formação 

técnica/acadêmica dos extensionistas, ingerência do poder público municipal nos serviços de ATER etc. 
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perspectiva (MEMBRO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA EMATER-

MG, setembro de 2015). 

No que concerne especificamente ao “papel que o extensionista deve desempenhar em 

sua relação com os produtores rurais”, os técnicos argumentaram que deve ser um papel de 

busca pelo crescimento e desenvolvimento destes sujeitos, pela melhoria de sua qualidade de 

vida por meio do acesso ao crédito e da transferência de novas tecnologias e conhecimentos, o 

que inclusive foi denominado por um entrevistado como um trabalho de “insistência técnica” 

devido ao “carrancismo” de determinados agricultores.  

Porque é o seguinte, o trabalho de extensão, além de você fazer a assistência 

técnica, você faz a insistência técnica. Porque é o seguinte, o produtor que fica lá 

no campo, ele ainda está na “era do carrancismo” ainda. E o que acontece: pelo 

fato do município não ser um município agrícola, não ter grande produção, as 

tecnologias, as inovações tecnológicas, elas demoram a chegar, e quando elas 

chegam, o agricultor não acredita naquilo, ele acha que aquilo não funciona na 

propriedade dele (EXTENSIONISTA 27, EMATER-MG, maio de 2015). 

 

 

4.3.8 As avaliações sobre os fatores impeditivos da melhoria da qualidade de vida 

e a respeito da questão fundiária na região  
 

 

Conforme a opinião dos extensionistas entrevistados, as principais dificuldades 

enfrentadas pelos agricultores para melhorarem a sua qualidade de vida no campo estão 

ligadas, sobretudo, às questões econômicas, como dificuldades de comercialização da 

produção, à infraestrutura rural, como precariedade das estradas, a fatores geográficos, 

como a longa distância entre seus estabelecimentos e as sedes municipais, e aos problemas 

climáticos, devido aos longos períodos de estiagem na região, enquanto que fatores 

relacionados à saúde e educação foram citados por apenas dois técnicos. Ademais, para 80% 

destes profissionais o “aumento da produção/produtividade agrícola” está diretamente 

relacionado à “melhoria da qualidade de vida” dos sujeitos sociais rurais, um nexo de 

causalidade que nem sempre é perfeito/linear, conforme argumentado por autores que se 

dedicaram ao estudo crítico da extensão rural em Minas Gerais e no Brasil (OLIVEIRA, 

1984; FONSECA, 1985; QUEDA, 1987; CAPORAL, 1991, 1998). 

Correlata a esta questão, em sua avaliação sobre o quadro de “desigualdade social” nos 

municípios do Vale do Jequitinhonha-MG, a maior parte dos extensionistas afirmou que a 

“carência de acesso às tecnologias e conhecimentos científicos” e o “baixo nível de 

escolaridade” constituíam-se na primeira ou segunda principal causa das disparidades entre os 

mais ricos e os mais pobres da região. “Outros fatores” também foram citados de forma 

espontânea e apontados como a principal razão deste fenômeno, como cultura “individualista” 
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e “assistencialista”, “situação política do país”, “sistema financeiro” e até mesmo “condições 

edafoclimáticas”, enquanto que a “concentração de renda e de terras” foi geralmente citada 

como fator de segunda ou terceira ordem. 

Cumpre observar que cerca de 30% dos técnicos negaram a existência de um quadro 

de “concentração fundiária” nos municípios onde trabalhavam, argumentando que não havia 

neles “latifúndios”, que os estabelecimentos agropecuários eram predominantemente de 

“pequeno” ou “médio” porte e que existiam casos de produtores com “pouca terra”, mas com 

“muito dinheiro” ou “muita produção”, não podendo, por estes motivos, afirmar que haja um 

problema de má divisão/distribuição da terra ou que esta seja um fator relevante para o 

fenômeno da desigualdade social na região.  

No entanto, em discordância com estes profissionais, a análise dos dados do Censo 

Agropecuário de 2006 evidencia o caráter concentrador da terra no Vale do Jequitinhonha-

MG, visto que 2.493 estabelecimentos (5,4%) com “200 hectares e mais” ocupavam 63,61% 

da área total dos estabelecimentos agropecuários, enquanto que 43.387 estabelecimentos 

(94,6% do total) com área inferior a 200 ha ocupavam apenas 36,39% da área total dos 

estabelecimentos agropecuários (TAB. 31). 

TABELA 31  

Número de estabelecimentos e área dos estabelecimentos agropecuários dos municípios pertencentes à 

Mesorregião Geográfica do Vale do Jequitinhonha – 2006 

 
Fonte: IBGE (2006). Tabulação e organização: DINIZ, R. F. 

 

Tendo em vista este cenário, foi questionado aos extensionistas se a “reforma agrária” 

deveria ser uma das “bandeiras” da extensão rural no Vale do Jequitinhonha-MG. Apenas oito 

profissionais responderam que “sim”, argumentando que ainda se percebe uma distorção 

expressiva entre os indivíduos que têm muita terra e aqueles que têm pouca e que este tema 

deveria permear melhor o trabalho com os agricultores em um processo de formação sobre o 

conhecimento de seus direitos. A maioria, contudo, respondeu que “não”, justificando a sua 

opinião a partir dos seguintes argumentos: 1) o modo como a reforma agrária tem sido 

realizada não resolve os problemas das famílias sem-terra/com pouca terra e muitas vezes 

Grupos de Área (em hectares)
 Número de Estabelecimentos 

Agropecuários 

 Área dos estabelecimentos 

agropecuários (em hectares) 

Menos de 10 ha 24.605 79.161

10 a menos de 50 ha 13.727 313.327

50 a menos de 100 ha 3.400 233.099

100 a menos de 200 ha 2.155 297.559

200 a menos de 500 ha 1.639 501.472

500 a menos de 1000 ha 573 382.386

1.000 a menos de 2.500 ha 221 325.518

2.500 ha e mais 60 404.761

Total 46.380 2.537.283

Mesorregião Geográfica do 

Vale do Jequitinhonha
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atende mais aos interesses de latifundiários e grileiros; 2) é uma questão “polêmica” e 

“política” que caberia mais aos sindicatos de classe e movimentos sociais do que 

propriamente à extensão rural; 3) é um processo que ocorre de forma “natural” nos 

municípios a partir da transmissão de terras por direitos de herança; 4) não há necessidade de 

ser realizada uma vez que as famílias rurais já possuem um “pedaço de terra”; 5) o principal 

problema enfrentado pelos agricultores não é a carência de terras, mas sim a “estrutura 

fisiológica dos solos”; 6) a extensão rural deveria ter como bandeira a “regularização 

fundiária”, que é crítica na maioria dos municípios, mais do que a própria reforma agrária.  

Percebe-se, com efeito, que a maior parte dos extensionistas adotam uma postura 

conservadora em relação a este tema, procurando distanciar-se dele em virtude de suas 

posições ideológicas, do conhecimento de experiências de insucesso ocorridas nos municípios 

e também pelo fato de ser o Vale do Jequitinhonha mineiro uma região onde o 

coronelismo/aristocracia rural ainda tem um peso expressivo na política local e regional, e, 

por conseguinte, nas instituições que dependem das prefeituras, como a EMATER-MG.  

Por sua parte, um diretor da empresa argumentou que este tema deve sim ocupar a 

agenda institucional, mas apenas de modo proporcional à representatividade dos assentados – 

o que exclui, por conseguinte, os agricultores “sem-terra” ou com pouca terra – no conjunto 

da agricultura familiar mineira, ou seja, “pequena”.  

Eu acho que o tema da reforma agrária ele deve ocupar o seu espaço dentro da 

extensão. Agora ele tem um tamanho no espaço. O tema da reforma agrária não 

pode só pegar a agenda da assistência técnica em sua pluralidade. Ela não pode 

ocupar um espaço maior do que deveria. Porque na agricultura familiar, você tem os 

assentados, que são uma fatia da agricultura familiar, pequena, a reforma agrária 

ocupa uma fatia pequena da configuração da agricultura familiar mineira. Se a gente 

cair numa alucinação geral de que agora tudo é reforma agrária, é virar as costas pro 

tamanho da nossa demanda no estado e o perfil dela (MEMBRO DA DIRETORIA 

ADMINISTRATIVA DA EMATER-MG, setembro de 2015). 

 

No que diz respeito à agenda institucional da empresa, o tema da reforma agrária 

encontra-se ausente de seu Planejamento Estratégico 2013-2017, permeando apenas as 

diretrizes de orientação do serviço extensionista, as quais estabelecem como prioridades de 

ação o fomento à participação dos assentados nos processos de elaboração, implementação e 

gestão de programas, planos e projetos de desenvolvimento dos assentamentos, das unidades 

de produção familiar e coletivas; a integração destes sujeitos com outros atores para a 

implantação das atividades produtivas e da infraestrutura dos assentamentos; e a promoção da 

participação dos extensionistas nos espaços de discussão sobre a Política Nacional de 

Reforma Agrária no estado de Minas Gerais (EMATER-MG, 201-).  
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Em síntese, depreende-se pelo discurso proferido pelos técnicos e pela diretoria da 

empresa assim como pela análise do texto das diretrizes institucionais, que a “reforma 

agrária” e a “extensão rural” são temas que se aproximam apenas no sentido da atuação 

extensionista nos assentamentos já consolidados, afastando-se quando se trata de questionar 

a expressiva concentração fundiária da região, suas origens e consequências, e também 

enquanto um processo de formação e atuação política dos técnicos e dos agricultores sem-

terra ou com pouca terra74.  

Por fim, no que concerne às dimensões do desenvolvimento rural consideradas mais 

importantes para o serviço extensionista, indicadas em ordem crescente de relevância, a 

maioria dos profissionais entrevistados avaliou que os aspectos de natureza “econômica” e/ou 

“social” são mais importantes que as questões de ordem ambiental, cultural, política e 

territorial, tendo em vista que a manutenção da produção familiar no campo tem uma 

dependência maior das estratégias de reprodução sócio-econômica de seus membros. A 

dimensão ambiental, por sua parte, foi apontada apenas por nove técnicos como de primeira 

ordem de importância, enquanto que a maioria a considerou como de segunda a quinta ordem, 

assim como as dimensões “política”, “cultural” e “territorial”. Somente quatro profissionais 

avaliaram que todas essas dimensões são indissociáveis e que, por isso, devem ter o mesmo 

valor de importância na execução de ações com os sujeitos sociais rurais. Observa-se, neste 

sentido, a prevalência de uma mentalidade social-economicista em detrimento de uma 

perspectiva mais holística a respeito das dimensões do desenvolvimento rural que devem 

orientar a execução dos serviços de ATER nos municípios do Vale do Jequitinhonha-MG. 

Isso evidencia, como já ressaltado anteriormente, a carência de uma política de formação 

continuada para estes profissionais, possibilitando-lhes ampliar os horizontes teórico-

conceituais de questões relacionadas ao seu trabalho.  

 

 

4.3.9 As parcerias instituídas para a execução do serviço extensionista 

 

 

                                                 
74 Em outras regiões do estado de Minas Gerais o trabalho da EMATER-MG em relação à problemática da 

questão fundiária tem se caracterizado por ações de caráter mais mitigatório, que atenuam de forma parcial e 

efêmera os constrangimentos enfrentados pelos agricultores sem-terra ou com pouca terra e que produzem 

benefícios mais importantes para os médios e grandes produtores. Cita-se, a título de exemplo, o programa de 

“Lavouras Comunitárias”, desenvolvido com a finalidade de possibilitar a produção de alimentos por 

agricultores sem-terra/com pouca terra em terrenos arrendados na zona rural do município de Senhora dos 

Remédios (TUBALDINI e DINIZ, 2009). 
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O estabelecimento de parcerias com agentes públicos, privados, sindicais e 

associativos constitui uma estratégia de manutenção do orçamento empresarial e de 

articulação de recursos humanos, tecnológicos e infraestrutura para viabilizar os serviços de 

ATER com os produtores rurais. A quantidade e diversidade de parceiros que cooperam com 

o serviço extensionista variam de município a município no estado de Minas Gerais, 

condicionadas a inúmeros fatores como: 1) compromissos firmados pela empresa (por meio 

de instrumentos jurídicos ou não); 2) às dinâmicas próprias dos escritórios locais, regionais e 

da unidade central; 3) à maior ou menor presença de potenciais agentes parceiros em cada 

município; 4) à relutância institucional em se abrir ao diálogo com outras entidades – 

sobretudo ONGs e movimentos sociais – e reconhecê-las num mesmo patamar de igualdade 

para a busca de resoluções de problemas em conjunto etc.  

Para os 22 ESLOCs que estão inseridos no recorte espacial da pesquisa, a análise das 

parcerias estabelecidas foi realizada por meio dos formulários aplicados com os extensionistas 

e também pelo exame dos Relatórios Anuais de Atividade (RAAs) produzidos em 201475.  

A partir desses procedimentos, constatamos que os governos municipais, estadual e 

federal constituem os principais parceiros da empresa, uma vez que em todos os RAAs 

informava-se que a ação extensionista era subsidiada por recursos financeiros, tecnológicos 

e/ou pela infraestrutura disponibilizada por estes agentes. No que concerne às parcerias 

firmadas com as instituições que representam os produtores rurais, na maioria dos municípios 

foram referenciados como colaboradores os CMDRSs, as associações comunitárias rurais e os 

sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, enquanto que as instituições financeiras 

(Banco do Brasil e Banco do Nordeste) e as empresas de pesquisa agropecuária (EMBRAPA 

e EPAMIG) foram citadas como parceiros de, respectivamente, 14 e oito ESLOCs. Outros 

agentes foram citados com menor frequência, como a UFVJM (6), os Sindicatos dos 

Produtores Rurais e o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais 

(IDENE) (4), as Escolas Famílias Agrícolas (EFAs) (3) etc. (GRAF. 11). 

                                                 
75 Documentos solicitados por meio do Lei de Acesso à informação (Protocolo 03040.000001/2016-41). 
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GRÁFICO 11: Agentes parceiros da EMATER-MG nos municípios dos Territórios da Cidadania do Vale do 

Jequitinhonha-MG que integram o recorte espacial da pesquisa - 2015. Fonte: Trabalho de campo, 2015 e 

Relatórios Anuais de Atividades (RAAs) do ano de 2014 dos ESLOCs pesquisados. Organização: DINIZ, R. F. 

 

Cada agente possui atribuições específicas nas parcerias firmadas com a empresa. O 

governo do estado e a União, por exemplo, atuam mais como entidades financiadoras da ação 

extensionista, seja por meio do custeio da folha de pagamento dos funcionários, papel que 

cabe ao governo estadual, ou pelos contratos de prestação de serviços estabelecidos com as 

pastas ministeriais, especialmente a do Desenvolvimento Agrário (atualmente com status de 

“secretaria especial”), da Agricultura e da Ciência, Tecnologia e Inovação. Por sua vez, o 

poder público municipal, além de também contribuir para o financiamento da empresa, 

fornece parte da infraestrutura de serviço (prédios e mobiliários) e um secretário na maioria 

dos municípios.  

Questionados especificamente a respeito da parceria estabelecida com as prefeituras76, 

24 técnicos afirmaram que, em virtude do instrumento jurídico que a normatiza – o convênio 

–, muitas vezes ocorre um processo de “interferência do poder público municipal” (legislativo 

ou executivo, sendo este mais recorrentemente citado) na execução do serviço extensionista. 

Em face disso, 15 profissionais avaliaram tal parceria como “negativa”, enquanto que para 11 

é “positiva” e para dois é “neutra”. No que diz respeito aos aspectos “positivos” levantados, 

os técnicos destacaram sobretudo o financeiro, tendo em vista que na maioria dos municípios 

(13) o custo médio do serviço de ATER por agricultor familiar atendido representa para a 

prefeitura cerca de 40% a 90% do valor investido pela EMATER-MG (TAB. 32). 

                                                 
76 Em virtude de não podermos concluir a entrevista por falta de tempo, apenas dois técnicos não responderam a 

esta questão. 
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TABELA 32 

Custo médio dos serviços de ATER por agricultor familiar atendido nos municípios dos Territórios da Cidadania 

do Vale do Jequitinhonha-MG que integram o recorte espacial da pesquisa – 2015 

 
Fonte: EMATER-MG (2015c). Tabulação e organização: DINIZ, R. F. 

 

Por outro lado, em relação às questões negativas, os entrevistados manifestaram-se 

bastante insatisfeitos com as frequentes mudanças do local de funcionamento dos ESLOCs e 

de trocas dos(as) secretários(as) que os ajudam nos serviços burocráticos – ou até mesmo com 

a não cessão destes profissionais por parte do poder público municipal –, e, especialmente, 

com o uso da ação extensionista pelos chefes do executivo com fins de promoção político-

partidária ou em benefício próprio, seja no sentido de beneficiar determinados “currais 

eleitorais”, de tentar negar o atendimento a agricultores de “oposição” e de demandar 

(ordenar?) a realização de serviços em seus estabelecimentos privados. Estes exemplos se 

somam a outros vícios também provenientes dos convênios que foram citados anteriormente, 

como a constante troca de técnicos entre municípios, a disponibilização de infraestrutura de 

trabalho em condições precárias de uso etc.  

Dias de campo: quanto mais, melhor! E o prefeito tem que ir ou o secretário de 

agricultura. A oposição não pode ir. Ele [o extensionista] trabalha com ameaça né?! 

Tudo da EMATER-MG é ameaça: “olha o prefeito! Olha o que você tá fazendo!”. 

Eu mesmo já sofri isso (EXTENSIONISTA 28, EMATER-MG, abril de 2015). 

Existem muitos casos de interferência da prefeitura no trabalho extensionista. Às 

vezes o prefeito quer que o técnico faça uma coisa pra uma pessoa que é do mesmo 

partido, às vezes quer que não faz um trabalho pra aquela pessoa que não votou nele 

(EXTENSIONISTA 27, EMATER-MG, maio de 2015). 

Municípios Investimento feito pela EMATER-MG Investimento feito pela Prefeitura

ALMENARA R$ 343,32 R$ 144,97

ARAÇUAÍ R$ 409,14 R$ 80,93

BANDEIRA R$ 73,43 R$ 66,67

BERILO R$ 140,30 R$ 84,61

CAPELINHA R$ 397,08 R$ 143,39

CHAPADA DO NORTE R$ 102,72 R$ 86,87

COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS R$ 739,91 R$ 126,25

DATAS R$ 726,77 R$ 279,21

DIAMANTINA R$ 284,79 R$ 161,15

FELÍCIO DOS SANTOS R$ 327,39 R$ 133,99

FELISBURGO R$ 145,92 R$ 94,78

ITAOBIM R$ 358,76 R$ 108,62

ITINGA R$ 237,90 R$ 131,90

JEQUITINHONHA R$ 252,71 R$ 120,24

MINAS NOVAS R$ 181,62 R$ 126,82

PONTO DOS VOLANTES R$ 147,98 R$ 59,37

SÃO GONÇALO DO RIO PRETO R$ 330,44 R$ 116,69

SENADOR MODESTINO GONÇALVES R$ 186,31 R$ 61,49

SERRO R$ 419,88 R$ 183,11

TURMALINA R$ 527,31 R$ 129,16

VEREDINHA R$ 194,98 R$ 74,50

VIRGEM DA LAPA R$ 171,24 R$ 90,68
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Tem lugar que o prefeito acha que manda mesmo na gente. Isso teve em Chapada do 

Norte, onde o prefeito de lá colocou o técnico da EMATER-MG pra plantar muda de 

eucalipto pra ele. “Ah você tem que ir [na minha propriedade] pra orientar” [disse o 

prefeito]. E [o técnico] ficou o dia todo lá. Tinha 50 pessoas plantando muda de 

eucalipto e ele ficou lá, a semana inteira acompanhando. Em vez de acompanhar o 

produtor, foi acompanhar o prefeito (EXTENSIONISTA 29, EMATER-MG, maio 

de 2015). 

 

Especificamente em relação ao último depoimento, questionamos a um sindicalista se 

o técnico poderia/deveria se recusar a cumprir a demanda do referido prefeito, tendo em vista 

que a realização de serviços por parte de um funcionário público, no horário de sua jornada de 

trabalho, dentro do estabelecimento de outro agente público, embora não seja uma prática 

coibida pelas diretrizes da empresa, não constitui por outro lado um comportamento ético. 

Conforme a opinião do entrevistado, os profissionais de ATER devem atender a todos os 

produtores que a eles recorrem e precisam ser mais “maleáveis e inteligentes” (leia-se 

subservientes?) quando demandados a prestarem serviços na “fazenda” do chefe do executivo, 

pois, afinal, é “ele” quem paga o convênio com a EMATER-MG (com o dinheiro público, 

obviamente).  

Não tem isso [proibição de prestar serviços para o prefeito]. Sendo produtor você 

pode orientar, a gente atende a qualquer pessoa, a prioridade são os pequenos 

produtores rurais. E, por exemplo, você está num município, o prefeito paga o 

convênio, e pede pra você ir na fazenda dele, e você não vai falar que não vai né?! 

Você já começa por aí né, a questão de você ser maleável e ser inteligente pra fazer 

o seu trabalho (EXTENSIONISTA 2, SINTER-MG, agosto de 2015). 

 

Do mesmo modo, durante a entrevista com um diretor da empresa abordamos o 

problema que os convênios geram de permitir aos prefeitos a troca de técnicos atuando nos 

municípios, e lhe questionamos sobre a existência ou não de estratégias a serem adotadas para 

evitar/mitigar o “poder” que estes agentes públicos julgam possuir. Diferentemente de alguns 

profissionais que negam esta questão, o diretor reconheceu haver uma “distorção” originada 

pelos convênios e afirmou que a empresa busca atualmente construir um projeto piloto para 

criar novos mecanismos que possibilitem contornar parte dos problemas vivenciados pelos 

técnicos com as administrações municipais. 

Mas isso de fato é uma distorção que esse desenho provoca. Nós não podemos fugir, 

falar que isso não existe, que isso é “carochinha dos movimentos sociais”. Tem 

colegas aqui que fala que é carochinha [história fantasiosa]! Bem, a gente está 

tentando construir um [projeto] piloto aqui, de mudar a natureza do contrato né?! 

[Para] Os municípios comprarem um serviço, pagarem um serviço. Quem vai fazer o 

serviço, a empresa [é quem] define, nos escritórios das regionais. Pode ter um 

técnico fixo por município, como pode não ter, como pode ter vários. Se a tarefa é 

de crédito num município, você vai aportar ali profissionais pra cumprir aquela 

tarefa, fazer uma força tarefa de crédito pra dar conta do caso (MEMBRO DA 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA EMATER-MG, setembro de 2015). 
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Se levada a cabo da forma como está sendo projetada, esta iniciativa poderá mitigar 

parcialmente as questões decorrentes dos atuais modelos de contratação de serviços de ATER 

pelas municipalidades. Simultaneamente, no entanto, poderá criar/intensificar problemas que 

jamais foram solucionados pela empresa, como, dentre outros, a descontinuidade das ações 

com um mesmo grupo de sujeitos, a não adoção de metodologias participativas e a execução 

de serviços que atendam mais às determinações do agente contratante do que os anseios 

destes grupos. Dito de outra forma, a ação extensionista se assemelharia a um “serviço de 

empreiteira”, o que configura um desvirtuamento de seus princípios, meios e fins. Segundo o 

diretor entrevistado, estas questões poderão ou não ocorrer, o que estará condicionado à 

configuração dos contratos estabelecidos pela empresa. 

Infere-se, a partir disso, que a execução de uma ação extensionista efetivamente 

democrática, solidária e humanista, também perpassa, de modo imprescindível, pela mudança 

da natureza dos contratos de serviços prestados pela EMATER-MG, buscando superar 

relações perniciosas que se originam destes instrumentos jurídicos e, simultaneamente, 

questões cruciais como as que foram postas acima.  

No que concerne às parcerias estabelecidas com as entidades de representação dos 

agricultores familiares, as ações executadas em conjunto se dão mais no âmbito da condução 

das reuniões que ocorrem nos CMDRSs e nas associações. São nestes eventos que são 

divulgadas informações relacionadas às políticas públicas e aos projetos de desenvolvimento 

para os municípios, aprovados ou denegados pedidos de DAPs que os técnicos estão em 

dúvida se os demandantes são ou não agricultores familiares, distribuídos insumos 

provenientes de emendas parlamentares e de programas de governo, além da intermediação 

com outros parceiros que promovem cursos de capacitação para as famílias rurais, como o 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Rural (SENAR).  

No que diz respeito às parcerias com as instituições de pesquisa agropecuária, estas se 

realizam geralmente de modo “informal”, sem a subscrição de instrumentos jurídicos que as 

normatizem. EMBRAPA e EPAMIG, de procedência federal e estadual, respectivamente, são 

as únicas instituições a atuarem em cooperação com a EMATER-MG nos municípios do 

recorte espacial da pesquisa. De acordo com os técnicos da empresa, as ações executadas em 

conjunto ocorrem principalmente por meio da difusão de variedades de sementes de alta 

produtividade ou mais resistentes às doenças, pragas e condições de estresse hídrico, e 

também pela realização de cursos de capacitação, dias de campo e semanas de integração 
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tecnológica para extensionistas e agricultores nas unidades de Sete Lagoas-MG (EMBRAPA) 

e Leme do Prado-MG (Acauã-EPAMIG), tendo como objetivo principal difundir inovações 

desenvolvidas por estas instituições. Dentre os conhecimentos e tecnologias transferidos, 

destacam-se: sementes de sorgo, milho, palma forrageira, mandioca etc., técnicas de 

processamento dos alimentos, práticas de convivência com a seca, integração lavou-pecuária-

floresta, manejos na cafeicultura, melhoramento genético do rebanho bovino etc. 

Tendo em vista a execução destas ações, questionamos aos extensionistas se eles 

julgavam que “os conhecimentos e tecnologias desenvolvidas por estas instituições atendiam 

às demandas dos agricultores familiares da região”. Para a maioria destes profissionais, a 

produção científico-tecnológica proveniente da EPAMIG e da EMBRAPA, sobretudo desta 

última, “dificilmente/poucas vezes” (14) ou “nunca” (3) atendiam às demandas dos 

produtores familiares, visto que se destinavam geralmente a um modelo de agricultura mais 

especializada e de grande porte e/ou a ambientes com condições edafoclimáticas distintas 

daquelas observadas no Vale do Jequitinhonha-MG.  

Por sua vez, nove extensionistas responderam que em “grande parte sim”, porquanto 

muitos insumos que chegam até a empresa para distribuição, sobretudo de sementes de novas 

cultivares agrícolas, têm possibilitado aos produtores familiares diversificarem sua produção e 

obterem bons rendimentos nas colheitas, além de raças de bovinos leiteiros e de corte de alto 

padrão genético que possuem uma elevada produtividade de leite e carne. 

Ressalta-se, no entanto, que embora apresentem um bom desempenho produtivo, as 

sementes distribuídas e as raças de bovinos que a EMATER-MG incentiva os produtores a 

adquirirem não são, respectivamente, “crioulas” e “pés-duros” como aquelas utilizadas há 

gerações pelos agricultores familiares do Vale do Jequitinhonha, o que acaba por provocar a 

contaminação/perda de um rico patrimônio genético desse território, como alerta o 

depoimento de um extensionista da empresa. 

A gente importa muita tecnologia de fora. E outra [questão é] que as pesquisas elas 

não são feitas pra reproduzir a realidade do agricultor familiar. Por exemplo, nós 

tínhamos que estar pesquisando aqui no Vale do Jequitinhonha, as sementes 

crioulas, variedades ou alimentos tradicionais que essas famílias foram perdendo ao 

longo do tempo, tinha que estar resgatando isso. Por exemplo, a questão do gado 

hoje. Nós temos um gado hoje na nossa região que nós não conseguimos identificar. 

Já veio tanta mistura, importou tanta coisa, cadê aquele gado nosso antigo que estava 

aqui? Que era resistente, que produzia? Perdeu! (EXTENSIONISTA 21, EMATER-

MG, maio de 2015). 

 

A execução deste tipo de serviço, a propósito, se constitui numa ação incompatível 

com o processo de transição agroecológica que a PNATER visa promover junto aos 
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agricultores familiares, pois implica, dentre outras questões, na redução de sua autonomia e na 

perda dos saberes e sabores tradicionais da culinária regional. 

No que concerne às parcerias estabelecidas com os institutos de ensino técnico e 

superior instalados na região, como a UFVJM, IFNMG e EFAs, atualmente pouco tem sido 

explorado pela EMATER-MG e por parte dessas instituições em termos de ações em 

conjunto, embora haja um expressivo potencial para isso, tendo em vista a quantidade e 

qualidade das unidades de ensino e pesquisa, dos recursos humanos e a aproximação entre as 

temáticas de trabalho. De acordo com os profissionais da empresa, a parceria com a UFVJM 

se limita à realização de cursos para os agricultores familiares durante a DIAMANTAGRO – 

Semana do Produtor Rural, que ocorre desde 2013 no campus da universidade e, somente no 

caso do município de Datas-MG, por meio do desenvolvimento de técnicas de manejo 

sustentável de plantas daninhas em colaboração com o grupo de estudos INOHERB (Inovação 

em Herbologia). Por sua parte, o trabalho colaborativo com o IFNMG e com as EFAs ocorre 

por meio de palestras que são ministradas pelos técnicos da EMATER-MG nestas instituições, 

pela organização de grupos de discussão sobre educação do campo e temáticas afins, pela 

realização de um projeto de georreferenciamento dos municípios e comunidades rurais 

(IFNMG) e pela oferta de estágios na empresa para os estudantes de ensino técnico em 

agropecuária. 

Outros tipos de parcerias com estas instituições de ensino e pesquisa e com outras que 

também atuam na região, como a UFMG e a Universidade Estadual de Minas Gerais 

(UEMG), com potenciais de gerar resultados quantitativos e qualitativos mais amplos, como 

formação e capacitação dos extensionistas nos cursos e disciplinas ofertadas nestas 

instituições, maior articulação entre a extensão rural e a extensão universitária, 

desenvolvimento de projetos voltados à geração de renda e à transição agroecológica nos 

sistemas de produção etc., não são executadas nos municípios pesquisados, o que testemunha 

o desperdício de oportunidades para realização de ações em conjunto com benefícios mútuos 

às instituições e, com efeito, aos sujeitos rurais da região.  

Este quadro se torna ainda mais crítico quando se observa que apenas um ESLOC 

realiza algum tipo de ação em parceria com ONGs, permanecendo os demais sem estabelecer 

relações voltadas ao compartilhamento de informações, conhecimentos e experiências com 

organizações que também atuam com os agricultores familiares. Conforme a opinião de um 

coordenador técnico da empresa, ao longo de sua história a EMATER-MG sempre adotou 

uma postura de indiferença com estas entidades, não aberta ao diálogo e à construção de redes 
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de ações colaborativas no estado de Minas Gerais, e só recentemente é que iniciou um 

processo de aproximação e maior contato com elas.   

A EMATER-MG iniciou o ano [de 2015] abrindo diálogo com outras instituições, 

coisa que ela nunca fez na vida, por mais que a gente batesse nessa necessidade, ela 

nunca fez isso. Ela nunca aceitou se colocar no mesmo nível das outras e buscar 

informações, buscar saídas em conjunto, trabalhar em rede. Trabalho em rede é a 

maior dificuldade! E nós teríamos um campo vastíssimo pra fazer uma rede interna 

na própria EMATER-MG, os ESLOCs trabalhando em rede, e isso não existe 

(EXTENSIONISTA 3, EMATER-MG, agosto de 2015). 

 

Depreende-se, portanto, que as parcerias construídas pela EMATER-MG possuem 

propósitos de cunho mais utilitaristas e pragmáticos, limitados aos esforços para angariar 

recursos que viabilizem a continuidade de seus serviços e ao estabelecimento de mediações 

entre os sujeitos sociais rurais e os agentes ligados à atividade agropecuária, em detrimento de 

uma atuação mais voltada para a construção de redes de ações colaborativas, pelas quais se 

estabeleçam diálogos para o compartilhamento de informações, conhecimentos e experiências 

e para a realização de atividades em conjunto, que é o que se espera, de fato, de uma parceria 

mais horizontal, solidária e democrática entre os diversos atores e agentes engajados com 

políticas, programas e ações de desenvolvimento rural.  

 

 

4.3.10 O vínculo entre o serviço extensionista e crédito rural 
 

 

A relação estreita, e por vezes indissociável, entre o serviço extensionista e o crédito 

rural é um fenômeno que perpassa toda a história da extensão rural no Brasil e tem como 

finalidade principal fomentar a modernização da base técnica da atividade agropecuária, 

conforme demonstramos ao longo do segundo capítulo deste trabalho. 

Desde a sua criação em meados dos anos 1990, o PRONAF passou a se constituir no 

principal programa de crédito rural implementado pela EMATER-MG, enquanto que para os 

produtores não-familiares a empresa orienta o acesso a outros programas, como o Programa 

Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (PRONAMP) e o Agricultura de Baixo Carbono 

(ABC). 

Até o ano de 2015 os profissionais de ATER realizavam apenas a atividade de 

elaboração do projeto de crédito para os produtores rurais, enquanto que todas as demais 

operações relativas à contratação do financiamento ocorriam nas agências bancárias. Com o 

pretexto de “desburocratizar” este processo, em outubro daquele ano a EMATER-MG assinou 

um contrato com o Banco do Brasil pelo qual se tornava “Correspondente Especializado em 

Agronegócio”. A partir disso, o produtor apresentará a proposta de crédito diretamente nos 
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ESLOCs, os quais terão acesso ao sistema informatizado da instituição financeira para inserir 

os documentos solicitados à realização de seu cadastro e proposta. Após a análise da 

documentação, a ser feita pelo agente financeiro, o produtor precisará ir até a agência bancária 

apenas para assinar o contrato de captação do recurso. De acordo com Amarildo Kalil, 

presidente da empresa em 2015, a realização destes serviços nos ESLOCs possibilitará 

agilizar a obtenção do crédito pelo produtor e diminuir os deslocamentos daqueles que 

residem em municípios onde não há uma agência do Banco do Brasil. Almeja-se, com isso, 

aplicar 100% dos recursos destinados pelo governo federal ao PRONAF no estado de Minas 

Gerais. 

Se por um lado esta iniciativa poderá resultar em economia de tempo e de recursos 

para os agricultores familiares que vão contratar o crédito rural, por outro lado poderá se 

tornar mais um problema para os técnicos que atualmente despendem um tempo considerável 

de seu trabalho com os serviços de escritório e para os produtores que necessitam de sua 

presença mais constante no campo, situação já vivenciada em alguns ESLOCs do recorte 

espacial da pesquisa. Ademais, a elaboração de projetos de crédito é um serviço que 

geralmente demanda bastante tempo de trabalho aos extensionistas, o que inclui desde a 

emissão de DAPs, o preenchimento de planilhas online e até avaliações técnicas nos 

estabelecimentos agropecuários.  

A quantidade de projetos elaborados anualmente está condicionada a diversos fatores, 

especialmente à demanda por parte dos produtores rurais e à oferta de recursos financeiros por 

parte da União. No ano de 2014 foram elaborados 5.549 projetos nos 22 ESLOCs 

pesquisados, variando entre o mínimo de 6 ao máximo de 1.376 por escritório. Os valores 

mínimos e máximos dos projetos elaborados variaram entre R$ 2,5 mil a R$ 500 mil, 

totalizando cerca de R$ 56 milhões em recursos captados pelos produtores rurais dos 

municípios do recorte espacial da pesquisa (TAB. 33).   
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TABELA 33  

Projetos de crédito rural elaborados nos Escritórios Locais (ESLOCs) da EMATER-MG e recursos financeiros 

obtidos pelos produtores rurais nos municípios dos Territórios da Cidadania do Vale do Jequitinhonha-MG que 

integram o recorte espacial da pesquisa – 2014 

 
Fonte: Relatórios Anuais de Atividades (RAAs) dos ESLOCs da EMATER-MG do ano de 2014. Tabulação e 

organização: DINIZ, R. F. 

 

Em municípios com maior dinamismo econômico, como Capelinha, Almenara e 

Diamantina, a EMATER-MG encontra concorrentes para a elaboração de projetos de crédito 

rural, como os Sindicatos de Trabalhadores Rurais, empresas privadas e engenheiros 

agrônomos que prestam serviços de consultoria particular. Se por um lado um maior número 

de agentes prestando esse tipo de serviço é um fator positivo para diminuir a sobrecarga de 

trabalho dos extensionistas e oferecer mais opções de escolha aos produtores rurais, por outro 

lado, em determinados casos a concorrência criada tem sido prejudicial a estes sujeitos, pois o 

estabelecimento de conluios entre os agentes financeiros e as empresas privadas impede/visa 

impedir o seu direito de livre escolha pela instituição que irá elaborar o projeto de crédito. 

Aqui tem umas quatro empresas particulares que fazem o empréstimo [projeto de 

crédito rural]. E geralmente tem, vou falar baixinho aqui, empresas particulares no 

município que tem tipo um conchavo com o banco, aí o banco só emite proposta [de 

crédito] pra elas, [o banco] só emite pra EMATER-MG se o agricultor bater o pé e 

dizer assim: “não, eu quero fazer [o projeto] na EMATER-MG”. Aí, por exemplo, o 

cara [agricultor] paga 2% [sobre o valor total do projeto] lá [na empresa] pra 

elaborar um projeto, e aqui ele deve pagar 0,5%. Aí, [a gente] pergunta a ele por que 

[ele] não mandou [o pedido de projeto] pra nós, aí ele diz: “Ah, porque o banco 

mandou eu pra lá” (EXTENSIONISTA 5, EMATER-MG, maio de 2015). 

Municípios
Projetos de crédito rural elaborados - 

PRONAF e outros programas

Recursos financeiros obtidos por 

meio do crédito rural

ALMENARA 744 R$ 4.927.539,81

ARAÇUAÍ 455 R$ 2.928.020,20

BANDEIRA 758 R$ 2.925.305,74

BERILO 214 R$ 1.156.062,62

CAPELINHA 44 R$ 862.939,02

CHAPADA DO NORTE 9 R$ 2.381.862,68

COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS 29 R$ 127.446,00

DATAS 24 R$ 1.052.360,00

DIAMANTINA 661 R$ 5.325.389,00

FELÍCIO DOS SANTOS 36 R$ 1.214.574,56

FELISBURGO 59 R$ 3.085.330,30

ITAOBIM 135 R$ 3.402.414,00

ITINGA 104 R$ 4.408.638,08

JEQUITINHONHA 47 R$ 1.896.210,58

MINAS NOVAS 1.376 R$ 6.607.707,03

PONTO DOS VOLANTES 57 R$ 4.199.599,66

SÃO GONÇALO DO RIO PRETO 6 R$ 266.560,74

SENADOR MODESTINO GONÇALVES 14 R$ 540.895,85

SERRO 41 R$ 2.444.817,35

TURMALINA 120 R$ 2.883.523,10

VEREDINHA 29 R$ 739.000,00

VIRGEM DA LAPA 587 R$ 3.280.091,43

TOTAL 5.549 R$ 56.656.287,75
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Situação semelhante ocorre quando da escolha da linha de crédito do PRONAF para o 

financiamento do projeto do produtor rural. Atualmente existem 12 linhas no programa, a 

saber: Custeio, Mais Alimentos – Investimento, Agroindústria, Agroecologia, Eco, Floresta, 

Semiárido, Mulher, Jovem, Custeio e Comercialização de Agroindústrias Familiares, Cota-

Parte, Microcrédito Rural. De acordo com os extensionistas entrevistados, as linhas mais 

acessadas pelos agricultores familiares são: Mais Alimentos (Investimento) e Custeio, além 

do programa de microfinança rural do Banco do Nordeste, o AGROAMIGO, enquanto que as 

demais linhas do PRONAF eram acessadas com menos frequência e em menor número, 

sobretudo “Mulher”, “Jovem”, “Agroecologia” e “Semiárido”. O menor acesso dos 

agricultores e agricultoras familiares a estas linhas se dá, segundo os extensionistas 

entrevistados, pela resistência/negligência dos agentes financeiros em financiar os projetos 

que são voltados para elas, reprovando a proposta feita ou direcionando-a para linhas 

convencionais. Não bastasse essa questão, algumas agências bancárias “exigem” que o 

produtor rural aplique parte dos recursos a serem obtidos em uma de suas carteiras de 

investimento, o que é considerado um ato ilegal conforme o depoimento de um extensionista 

entrevistado em campo.   

A gente não pode nem conversar muito não, porque na realidade o PRONAF aqui, 

por exemplo no Banco do Brasil, eles fazem a maior sacanagem, o camarada 

[agricultor familiar] tem que fazer [o projeto de crédito] mas tem que deixar um 

dinheiro aplicado [no banco]. Não existe isso não! O financiamento é pro camarada 

tocar [desenvolver o sistema produtivo], e acaba que fica segurando [o recurso 

financeiro] no banco aí. Isso é ilegal, mas acontece. O cara pegar um recurso de R$ 

20 mil, por exemplo, aí [o agente financeiro] diz: “não, peraí, vamos deixar R$ 4 mil 

aqui aplicado, num fundo [de investimento] aí”. E muitas vezes, se [o agricultor] não 

fizer, o banco não libera. É complicado (EXTENSIONISTA 8, EMATER-MG, maio 

de 2015). 

 

Dentre as linhas de crédito especiais, o AGROAMIGO é a única que tem tido um 

acesso mais expressivo por parte dos produtores rurais. Operacionalizada pelo Banco do 

Nordeste, esta linha financia somente atividades voltadas à geração de renda na área de 

atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) (todos os nove 

estados do nordeste do Brasil e municípios do norte e nordeste de Minas Gerais e Espírito 

Santo). Para o acesso dos agricultores aos recursos financeiros disponibilizados pelo banco, os 

extensionistas fazem o trabalho de emissão das DAPs e de mobilização das comunidades por 

meio de reuniões com os agentes financeiros, cabendo a estes a etapa de elaboração dos 

projetos individuais. 

Os projetos realizados pelo acesso às linhas de financiamento do PRONAF são 

destinados em grande parte à agricultura, pecuária leiteira, suinocultura e avicultura, enquanto 
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que atividades como pecuária de corte, piscicultura e agroindústria familiar recebem menos 

investimentos por parte dos produtores rurais. 

Quando questionados a respeito da avaliação que faziam dos resultados obtidos com a 

implementação do PRONAF nos municípios, a maioria dos extensionistas respondeu que 

estes eram “bons” e “muito bons”. Os principais efeitos positivos gerados pelo programa 

eram, segundo estes profissionais, o de apoio à manutenção da agricultura familiar e à 

permanência das famílias no campo, o aumento da produtividade agropecuária, a 

modernização da infraestrutura de trabalho e a dinamização da economia municipal e 

regional. Com relação aos pontos negativos, foram destacados o endividamento dos 

produtores que não obtiveram o retorno esperado com os recursos investidos e também o uso 

dos recursos para outras finalidades que não aquelas apresentadas no projeto aprovado pela 

instituição financeira. 

No que concerne aos problemas enfrentados para a implementação do programa nos 

municípios, a carência de regularização fundiária de vários estabelecimentos rurais foi 

apontada como o principal fator impeditivo da obtenção de crédito pelos produtores 

familiares.  

Constata-se, portanto, que o acesso mais equitativo entre gêneros e gerações aos 

recursos do crédito rural para investimento em atividades assentadas na sustentabilidade da 

produção agropecuária, voltadas ao fortalecimento e à manutenção da agricultura familiar no 

campo e à melhoria das condições de trabalho dos produtores rurais, encontram limites que 

estão relacionados ao serviço extensionista, aos agentes financeiros, às empresas privadas que 

elaboram projetos de financiamento e à questão jurídica dos estabelecimentos rurais. Isto 

posto, conclui-se que o contrato firmado entre a EMATER-MG e o Banco do Brasil terá 

apenas um efeito mitigatório sobre o conjunto de questões que envolvem o crédito rural no 

estado de Minas Gerais, permanecendo outros problemas que não dizem respeito às 

obrigações do serviço extensionista.  

 

 

4.3.11 A frágil, limitada e controversa relação entre o serviço extensionista e a 

Agroecologia   
 

 

Ao longo das últimas décadas a EMATER-MG foi alvo de contestações e críticas pela 

difusão do pacote tecnológico da Revolução Verde no espaço rural mineiro e pelo 

distanciamento que manteve com os estilos de agricultura não-convencionais, reações que se 



- 304 - 

 

deram tanto pelos movimentos sociais e socioambientais atuantes no estado quanto por parte 

de profissionais da empresa mais envolvidos com ações de incentivo ao uso de práticas e 

técnicas de produção mais ecológicas. 

Após o lançamento da PNATER em 2004, pela qual a promoção de um modelo de 

produção agrícola assentado nos princípios da Agroecologia se torna, de modo indissociável à 

adoção de metodologias participativas, um dos principais objetivos norteadores da ação 

extensionista, a EMATER-MG realizou algumas iniciativas de aproximação com este novo 

paradigma tecnológico – muito embora, contraditoriamente (ou por conveniência?), não tenha 

adotado nenhuma medida voltada a se distanciar/romper definitivamente com o modelo 

hegemônico da agricultura convencional. 

Inicialmente, as iniciativas de maior destaque foram a elaboração de um kit do Projeto 

INOVAR destinado exclusivamente a Agroecologia (EMATER-MG, 2005b) e a criação da 

MEXPAR, conjunto de metodologias participativas orientadas, dentre outros propósitos, a 

criar condições favoráveis à implementação de projetos assentados nos princípios 

agroecológicos, que valorizem os saberes tradicionais dos produtores rurais e que contribuam 

para a ampliação e fortalecimento da agricultura familiar (RUAS et al., 2006). 

A estas ações se somaram outras de menor escala que foram executadas ao longo dos 

anos seguintes pela unidade central da empresa ou por livre iniciativa dos técnicos dos 

ESLOCs, com destaque para: 1) cursos de capacitação em temáticas correlatas à 

Agroecologia; 2) organização de eventos com agricultores familiares para discussão de 

práticas e manejos, organização e comercialização da produção agroecológica; 3) realização 

de dias de campo com a finalidade de demonstrar/difundir conhecimentos e técnicas 

agroecológicas; 4) elaboração de cartilhas e manuais para divulgação aos extensionistas e 

produtores rurais; 5) desenvolvimento de ações voltadas à transição agroecológica nos 

sistemas produtivos de pequena e média escala etc.  

Em que pese estas iniciativas, a Agroecologia e a transição agroecológica não foram 

institucionalizadas como paradigma de referência nem como ação estratégica do serviço 

extensionista, encontrando-se praticamente ausentes de seu principal instrumento de 

orientação institucional, o Planejamento Estratégico elaborado para os anos 2004-2007, 2007-

2010 e 2013-2017 (EMATER-MG, 2007a, 2008a, 2014b). Essa negligência em 

institucionalizar a Agroecologia decorre, dentre outros fatores, de uma postura conservadora 

assumida tanto por parte dos dirigentes que estiveram no comando da EMATER-MG quanto 
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por parte de coordenadores regionais e estaduais e dos técnicos dos ESLOCs, sendo por isso 

considerada atualmente uma questão falha e muito pulverizada/individualizada na empresa. 

Estas questões reverberam até mesmo nas iniciativas não-institucionais que são 

realizadas com o propósito de mitigar/suprir a carência de conhecimentos dos extensionistas 

em práticas e manejos agroecológicos, a exemplo das dificuldades encontradas pelo SINTER-

MG em publicar com certa regularidade o “Informativo Técnico AGROECOLÓGICO”, que 

teve sua última edição divulgada no mês de abril de 2015. 

A gente tem um informativo aqui, o “Agroecológico”, que é feito bimensal, com 

informações sobre produção orgânica, agroecológica. E a gente divulga para os 

técnicos. Só que nós estamos com dificuldades de fazer [o informativo], por conta de 

[carência de] matérias, de fonte. A gente pede as pessoas pra mandar as matérias e as 

pessoas não mandam. É muito por causa do seguinte: além da sobrecarga de serviço, 

como a EMATER-MG não assumiu essa questão agroecológica, então a maioria dos 

técnicos trabalha da forma tradicional [agricultura convencional]. E o conhecimento 

agroecológico, ainda na EMATER-MG são as pessoas específicas [que o detém] 

(EXTENSIONISTA 1, SINTER-MG, agosto de 2015). 

 

Diante desse contexto, algumas medidas (tímidas, parciais e desvinculadas) foram 

realizadas nos últimos anos visando criar uma maior aproximação/integração entre a prática 

extensionista e os princípios da Agroecologia.  

No documento de Políticas e Diretrizes da empresa (EMATER-MG, 201-), por 

exemplo, são feitas quatro referências à “agricultura de base agroecológica” e duas à 

“transição agroecológica”, incluídas em “ações estratégicas” (e não como Diretrizes Técnicas) 

de incentivo à produção de alimentos saudáveis e de apoio a conversão de sistemas agrícolas 

convencionais.  

Ao longo dos anos em que se deu a elaboração do projeto de Pós-Graduação em 

“Extensão Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável” foi incluído um curso de 

especialização em Agroecologia, destinando (apenas) 50 vagas para os 400 técnicos 

matriculados.  

Em 2013, durante a primeira edição do Encontro Mineiro de Agroecologia, a 

EMATER-MG assinou juntamente com a EPAMIG, SEAPA e organizações da sociedade 

civil um termo de cooperação para criação de um programa de pesquisa em agroecologia e 

produção orgânica em Minas Gerais a ser executado pela Empresa de Pesquisa Agropecuária 

de Minas Gerais (EPAMIG).  

Com a mudança na diretoria da empresa em 2015, uma das primeiras medidas 

adotadas pelos novos dirigentes foi a realização de uma reunião com representantes do MDA, 

EPAMIG, Associação Brasileira de Agroecologia (ABA), Articulação Mineira de 

Agroecologia (AMA), coordenadores de Núcleos de Agroecologia de instituições de ensino 
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superior com o propósito de discutir os desafios e propostas para a Agroecologia no estado de 

Minas Gerais e estabelecer uma agenda comum de ações integradas entre as instituições 

voltadas à promoção da Agroecologia no estado.  

Em 2015 e 2016, técnicos da empresa participaram de cursos de capacitação em “Ater 

Agroecologia” promovidos pelo Auê – Grupo de Estudos em Agricultura Urbana da UFMG – 

no campus universitário da UFMG e pela empresa em parceria com o MCTI no município de 

Sete Lagoas-MG, no qual foram apresentadas cerca de 100 experiências de implantação de 

projetos agroecológicos desenvolvidos pelos seus extensionistas, objetivando, com isso, 

contribuir para a construção de diretrizes institucionais voltadas à promoção da Agroecologia 

no estado. De acordo com um de seus dirigentes, estas iniciativas fazem parte da criação de 

um “ambiente de diálogo” dentro da EMATER-MG e entre a empresa e as instituições de 

pesquisa, grupos de estudos e ONGs ligadas à Agroecologia, visando subsidiar a instituição 

de uma coordenação de agroecologia para elaborar e executar ações e agendas institucionais 

com os extensionistas e agricultores.  

Por fim, em decorrência dessas iniciativas, no ano de 2016 foi lançado o “Programa 

Agroecologia”, um dos novos “Programas e Ações” da empresa. Tendo como objetivo 

orientar a prática extensionista pelos princípios agroecológicos, foram estabelecidas quatro 

diretrizes de ação: 1) aumentar o número de agricultores produzindo em bases agroecológicas; 

2) ampliar a oferta de produtos orgânicos certificados para o mercado; 3) ampliar o acesso dos 

agricultores familiares ao Pronaf Agroecologia; 4) aumentar a inserção e a permanência de 

agricultores familiares nos espaços de comercialização. Para o desenvolvimento dessas ações, 

serão firmadas parcerias com instituições como EMBRAPA, EPAMIG, Instituto Mineiro de 

Agropecuária (IMA), Articulação Mineira de Agroecologia (AMA), instituições de ensino 

superior e técnico e os Núcleos de Estudos em Agroecologia (NEAs). 

Em que pese esta iniciativa inédita, outros programas institucionais ainda mantêm 

orientações contraditórias com a prática agroecológica, como a recomendação do uso de 

fertilizantes, a distribuição de sementes desenvolvidas por empresas de pesquisa agropecuária 

e o fomento à aquisição de touros de alto padrão genético, além de não proibirem/não 

recomendarem aos extensionistas a indicação do uso de agrotóxicos aos produtores rurais.  

Constata-se, com efeito, que somente após 13 anos da institucionalização da 

Agroecologia como paradigma tecnológico orientador da ação extensionista pela PNATER é 

que a EMATER-MG realiza uma medida similar no âmbito da formulação de um programa 

de ação – muito embora não seja idêntico no sentido de estar estabelecido enquanto “política 
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institucional”, superando, destarte, parcialmente uma das barreiras que a separava dos estilos 

de agricultura mais sustentáveis. Ou seja, apesar do avanço com a inclusão da Agroecologia 

em sua agenda institucional, a EMATER-MG ainda não se desvinculou totalmente do 

paradigma hegemônico da agricultura convencional, o que, por diversas formas, poderá gerar 

incertezas, tanto para os técnicos quanto para o seu público e sociedade, sobre quais medidas 

serão/deverão ser executadas visando a construção de “sistemas produtivos sustentáveis”. 

Ademais, cumpre observar que não existe na empresa nenhum programa ou política 

institucional voltada à promoção de outros modelos de agricultura mais ecológicas, como as 

agriculturas de conservação, integrada, sustentável, orgânica etc. as quais possibilitam 

também a mitigação dos impactos ambientais decorrentes das atividades agropecuárias. 

Desse modo, tendo em vista a importância assumida pela Agroecologia na PNATER e 

as medidas que foram adotadas pela EMATER-MG desde então, formulamos algumas 

questões aos extensionistas da empresa com o propósito de identificar suas concepções, 

conhecimentos, ações etc. relacionadas às agriculturas de bases agroecológicas. 

A primeira questão diz respeito às concepções que estes profissionais têm do que é a 

“produção agroecológica”. Em nosso entendimento, importa compreender como eles definem 

tal modelo de produção porque quanto mais limitadas são suas concepções, tão limitadas 

serão as ações realizadas no sentido de promover uma transição agroecológica nos sistemas de 

produção agrícola. Por exemplo, se um extensionista concebe a Agroecologia como modelo 

de produção baseado apenas, e tão somente, na não utilização de insumos sintéticos 

(agrotóxicos e fertilizantes químicos), sua ação junto aos agricultores poderá se restringir ao 

simples ato de incentivar a substituição desses insumos por outros “naturais”, sem solucionar, 

de fato, outras questões que transcendem a dimensão agronômica do sistema produtivo. 

A partir da análise das respostas elaboradas por 28 extensionistas entrevistados, 

agrupamos as suas definições em quatro tipos de perspectivas distintas: naturalista, 

apresentada por 13 profissionais, segundo os quais a produção agroecológica é aquela que 

apenas usa insumos naturais em substituição aos sintéticos e busca preservar o meio ambiente; 

naturalista-econômica, defendida por 6 técnicos, para os quais a agroecologia, além de 

preservar os recursos naturais, precisa ser economicamente rentável para garantir a 

manutenção da reprodução familiar; ecossocial, manifestada por 8 extensionistas, os quais 

compreendem a produção agroecológica tanto do ponto de vista das questões ambientais 

quanto das sociais; e científica, concebida por apenas uma técnica, a qual a define como uma 

ciência que abarca várias técnicas de produção sustentável.  
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Perspectiva naturalista 

A nossa realidade no Vale do Jequitinhonha é uma realidade de pouco uso de 

defensivos. A Agroecologia é trazer dentro dessa questão de defensivos e 

adubação química para um processo natural, mais natural, é você trabalhar 

com o orgânico de um lado. A agroecologia vem trabalhar com essa questão de 

orgânico, com menos produto químico. Hoje nós temos um receituário de práticas 

naturais de defensivos, de trabalhar com essa questão mesmo de tratar a doença 

(EXTENSIONISTA 31, EMATER-MG, agosto de 2015). 

 

Perspectiva naturalista-econômica 

O que eu vejo como agroecológico é você conseguir trabalhar todos os eixos [de 

produção] seus sem agredir nada. É você produzir, tirar dali o seu sustento da 

sua família e deixando a oportunidade pro seu filho estar ali produzindo. A 

agroecologia pra mim é isso: você conseguir conciliar a sua produção satisfatória 

com o meio que você vive (EXTENSIONISTA 32, EMATER-MG, agosto de 

2015). 

 

Perspectiva ecossocial 

A agroecologia é só trabalhar o produto ou trabalhar o meio ambiente pra produzir 

aquele produto? Desde a questão da produção, do mercado, a questão social, o 

mercado justo. A produção está numa linha de um produto mais diferenciado pro 

consumidor, seria mais um produto limpo em todos os aspectos, não é só a 

questão da produção em si, mas até mesmo de quem está produzindo: a pessoa 

está satisfeita? Ele está consumindo aquele produto agroecológico que ele está 

vendendo ou não? Ele tem um funcionário lá? O cara está com carteira 

assinada? Ele está respeitando os direitos dele? Eu vejo que a produção não é só 

o produto em si. É todas as dimensões (GERENTE REGIONAL 1, EMATER-

MG, maio de 2015). 

 

Perspectiva científica 

É uma ciência e dentro dela tem algumas técnicas. Tem as técnicas de 

agroflorestal e tal... a produção agroecológica é aquela que esteja baseada dentro 

dos princípios da ciência da Agroecologia. Eu acho que isso ainda é muito 

indefinido. Vamos supor, eu particularmente não acho [que o sistema de] integração 

lavoura-pecuária seja agroecologia. Por questão que é muito pouco diversificado, 

[tem] uso de eucalipto, usa Roundup®, particularmente eu não considero que seja 

[agroecológico] (EXTENSIONISTA 20, EMATER-MG, setembro de 2015).  

 

A prevalência de uma maior atenção às questões ambientais nestas definições, em 

detrimento das questões sociais, se observa também quando os técnicos estabelecem os 

objetivos prioritários que um sistema de produção agroecológica deve almejar. Para a maioria 

destes profissionais, a “produção de alimentos saudáveis” e a “preservação dos recursos 

naturais” são objetivos de primeira e/ou segunda ordem de importância dentro de um modelo 

de produção agroecológica, enquanto que o “aumento da renda do agricultor familiar” e a sua 

“emancipação social” são mais citados, respectivamente, como de terceira e quarta ordem. 

Somente cinco técnicos afirmaram ser impossível estabelecer valores de importância distintos 

para cada um destes objetivos, porquanto são indissociáveis segundo os princípios 

norteadores da Agroecologia. Nesse sentido, todos objetivos foram considerados por eles 

como de primeira ordem.  
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No que diz respeito à concepção institucional, encontramos apenas dois documentos 

com a formulação de definições do conceito de Agroecologia, sendo um deles apresentado no 

Kit 4 do Projeto INOVAR por um de seus colaboradores, Francisco Roberto Caporal (à época 

extensionista da EMATER-RS/ASCAR), e outro por profissionais da própria empresa no 

manual intitulado “Práticas alternativas para a produção agropecuária – Agroecologia”. No 

que concerne especificamente ao “Programa Agroecologia” criado recentemente, nenhuma 

definição foi estabelecida como concepção institucional orientadora da prática extensionista, 

sendo apenas informado o objetivo de se “desenvolver ações junto aos agricultores familiares 

utilizando os princípios da agricultura de base agroecológica”.  

A Agroecologia é uma nova abordagem da agricultura que integra diversos aspectos 

agronômicos, ecológicos e socioeconômicos, na avaliação dos efeitos das técnicas 

agrícolas sobre a produção de alimentos e na sociedade como um todo. Fazendo uma 

analogia da Agroecologia com uma grande árvore, podemos imaginar essa disciplina 

como o tronco principal, de onde partem diversos galhos, que são as correntes 

alternativas da agricultura. Essas correntes são as seguintes: Orgânica e biológica, 

biodinâmica, natural e permacultura (EMATER-MG, 200-d, p. 3).  

 

Consoante estas questões e tendo em vista a ocorrência de um processo de 

modernização da base técnica das atividades agropecuárias no Vale do Jequitinhonha-MG 

desde os anos 1970, demandamos aos extensionistas sua avaliação sobre a realidade atual do 

uso de agrotóxicos pelos produtores rurais da região. De acordo com os profissionais que 

trabalham em municípios de pequeno porte, atualmente o uso de agrotóxicos nas atividades 

agropecuárias é “relativamente superado”, porquanto não há lojas de comercialização de 

insumos sintéticos nos centros urbanos local e mais próximos, existem poucos 

estabelecimentos rurais de maior porte e com produção especializada, os produtores 

familiares não possuem capital suficiente para investir na aquisição destes produtos e, 

ademais, são bastante conscientes/receosos dos problemas que eles causam. Já em municípios 

onde há estabelecimentos de produção mais especializada e/ou em larga escala, como 

Capelinha, Datas, Diamantina, Minas Novas, Serro e Bandeira, o uso de destes produtos foi 

considerado “preocupante” ou “extremamente preocupante”.  

Questionados a respeito dos tipos de agrotóxicos mais utilizados, os extensionistas 

destacaram: fungicidas, acaricidas, inseticidas, herbicidas, formicidas, cupinicidas, 

carrapaticidas, bernicidas e vermífugos, aplicados em lavouras de café, morango, batata, 

cebola, tomate, milho, feijão, banana, abacaxi, goiaba, frutas cítricas, eucalipto, pastagens e 

na atividade pecuária.    

No que diz respeito ao acesso a estes produtos, de acordo com a maioria dos 

extensionistas pesquisados a sua compra é “fácil” ou “extremamente fácil”, sendo geralmente 
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adquiridos nas “casas do fazendeiro” apenas com o receituário emitido pelos agrônomos que 

nelas trabalham, sem a realização de qualquer visita a campo para atestar a real necessidade 

de aplicação dos mesmos. Já nos municípios de pequeno porte onde não há lojas 

especializadas na comercialização de insumos agropecuários, os agrotóxicos chegam até os 

estabelecimentos rurais por intermédio de “vendedores ambulantes”, os quais muitas vezes os 

comercializam sem receituário, nota fiscal ou mesmo autorização legal para o exercício dessa 

atividade. São situações como essas que levam, recorrentemente, a casos de usos 

inapropriados dos agrotóxicos pelos produtores rurais, que aplicam em determinados cultivos 

agrícolas produtos que deveriam ser destinados exclusivamente à atividade pecuária. 

Hoje o vendedor está saindo pra vender [agrotóxicos] lá na “porta” da comunidade 

rural. Sem receituário, sem nada. E [o vendedor ambulante] já chegou no [produtor] 

familiar. E você chega em comunidade que tá lá o pessoal batendo [aplicando] 

Barrage® [mosquicida e carrapticida para bovinos] em hortaliças de folha. Aí você 

chega lá e eles [produtores rurais] falam que o Roundup® você pode usar, porque 

[quando] ele cai no chão, ele perde o efeito [tóxico ao ser humano]! Tem reunião do 

CMDRS aí [no município] e eles [vendedores ambulantes] ligam pra saber quando 

vai ter [a próxima reunião] pra eles virem apresentar um produto. Onde puder ir, eles 

estão indo (EXTENSIONISTA 32, EMATER-MG, agosto de 2015). 

 

Cumpre ressaltar que durante a realização de uma entrevista presenciamos um 

comportamento de um extensionista que não difere muito dos procedimentos adotados pelos 

agrônomos das casas agropecuárias. Na ocasião, por meio de uma chamada telefônica, tal 

profissional orientava um agricultor a utilizar um determinado formicida (Fortmex®) nas 

laranjeiras que cultivava em seu estabelecimento, visando evitar/eliminar os problemas 

provocados pelo ataque das formigas.  

Situações como essas tendem a se agravar cada vez mais à medida que a fiscalização 

sobre o comércio de agroquímicos é falha ou mesmo inexistente em alguns municípios do 

Vale do Jequitinhonha-MG. Dentre os extensionistas pesquisados, 10 informaram que não 

havia nenhum tipo de controle fiscalizador deste comércio nas áreas urbanas ou rurais, 

enquanto que 11 afirmaram existir, sendo realizada, porém, muitas vezes de forma bem 

precária e/ou ocasional. Por sua parte, os demais entrevistados não souberam responder se 

havia ou não fiscalização no município. 

Uma das diversas consequências relacionadas a este contexto é a ocorrência de danos 

provocados à saúde dos produtores rurais e de seus familiares. De acordo com 10 

extensionistas, nos 8 municípios onde trabalhavam e em outros vizinhos havia registros de 

casos de contaminação na zona rural pelo uso de agrotóxicos, enquanto que os demais 

profissionais informaram não haver/desconhecer tais casos em seus municípios.  
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Conforme destacado anteriormente, não há na EMATER-MG nenhuma política 

institucional que vise eliminar o uso de agrotóxicos entre os produtores rurais no estado. De 

acordo com um dos gerentes estaduais da empresa, a orientação institucional é apenas de 

“minimizar” o uso destes produtos “onde for possível”, cabendo aos produtores a tomada de 

decisão sobre substituí-los ou não por uma técnica alternativa, tendo em vista o elevado risco 

que correm com a perda de suas lavouras. Em virtude dessa política, a empresa se recusa a 

participar de chamadas públicas relacionadas à Agroecologia, considerando os objetivos e 

métodos destes instrumentos jurídicos difíceis de serem implementados com os produtores 

rurais.  

Nós não trabalhamos nessa linha [de realizar ações visando a supressão do uso de 

agrotóxicos]. Minimizar onde for possível, negociado com o agricultor. Isso é uma 

decisão do agricultor e não da empresa. E essa é uma decisão de muito risco. Porque 

quando você fala em agricultura familiar, em diversificação [da produção], é 

possível você trabalhar com as práticas agroecológicas, é perfeitamente possível. 

Mas quando você fala numa lavoura de café, que é uma monocultura, você não vai 

assumir um risco: “ah não, deixa de pulverizar contra a broca [do café]!”. A gente 

não é radical não. Se você falar assim: Chamada Pública de Agroecologia, a 

EMATER-MG não entra, porque a gente sabe que é difícil de fazer 

(EXTENSIONISTA 4, EMATER-MG, agosto de 2015). 

 

Em relação ao procedimento tomado pelos extensionistas quando da ocorrência de 

doenças e/ou pragas nas atividades agropecuárias, 16 profissionais informaram que a sua 

primeira conduta é de “estudar melhor o problema e buscar uma solução para a sua causa”, 

dando preferência a um produto alternativo/natural, conforme enfatizado pela maioria. Por sua 

parte, nove técnicos disseram “indicar o uso de um defensivo natural” e dois “indicar o uso de 

um agrotóxico”, ou seja, sem investigarem a fundo quais são os fatores determinantes do 

problema, mas apenas o problema em si. Questionados em seguida se em caso de não 

conhecerem alguma prática agroecológica, eles recomendariam algum agrotóxico ao produtor 

rural, 19 responderam positivamente e apenas cinco negativamente. A este respeito, 14 

informaram que já orientaram o uso de tais produtos, enquanto que 10 disseram jamais tê-los 

recomendados. 

A manutenção do uso de insumos sintéticos nas atividades agropecuárias em alguns 

municípios pode também estar correlacionada às relações que foram estabelecidas ao longo 

do tempo entre as empresas que comercializam tais insumos e os extensionistas e/ou à própria 

EMATER-MG. De acordo com nove técnicos, por exemplo, a assistência realizada por estas 

empresas afeta “positivamente” os serviços por eles executados, sendo, inclusive, muitas 

vezes consideradas “parceiras” quando seus funcionários precisam sanar alguma dúvida a 

respeito de problemas enfrentados pelos produtores que a elas recorrem. Ademais, cumpre 
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ressaltar que em um município pesquisado o técnico da EMATER-MG era também 

funcionário de uma dessas empresas e em outro era sócio-proprietário, o que coloca em 

questão a possibilidade de haver conflitos de interesse por parte destes sujeitos em sua dupla 

atividade profissional – algo que foi, inclusive, questionado por uma agricultora quilombola 

que relatou ter sido orientada pelo técnico a comprar determinados insumos em seu 

estabelecimento.   

Tendo em vista este tipo de relação, bem como os constrangimentos vivenciados por 

um ex-extensionista do município de Capelinha-MG ao realizar ações que contrariavam os 

interesses das empresas agropecuárias locais – transição agroecológica e informações sobre 

direitos do consumidor – (DINIZ et al., 2013), questionamos a um dos sindicalistas 

entrevistados sobre a possibilidade de haver alguma pressão por parte dessas empresas sobre 

os serviços realizados pelos seus colegas de profissão. De acordo com o entrevistado, essa 

questão está condicionada à realidade de cada município, à ordem (socioeconômica e 

sociopolítica) que ali já está instituída, podendo não impedir as primeiras ações voltadas à 

transição agroecológica, mas, quando tais ações começarem a adquirir uma amplitude maior e 

a interferir nos rendimentos destas empresas, possivelmente suscitará alguma reação contrária 

por parte delas.  

Oh, eu vou falar com você assim, dentro da realidade de onde eu trabalho, eu acho 

que se começar a trabalhar a questão da Agroecologia, se o trabalho ganhar uma 

dimensão maior, é possível que possa acontecer isso de começar a entrar em conflito 

com essa realidade que já está estabelecida. Mas pra começar o trabalho [de 

transição agroecológica] eu acho que não, eu acho que não teria problema não. Mas, 

no momento que [o trabalho] começa a ganhar uma dimensão maior e aí começa a 

interferir lá no comércio, eu acho que naturalmente o pessoal vai reclamar 

(EXTENSIONISTA 1, SINTER-MG, agosto de 2015). 

 

Cumpre observar que em divergência com a opinião daqueles que consideraram 

“positiva” a assistência prestada pelas casas agropecuárias, oito técnicos avaliaram tal 

atividade como “negativa” ao serviço extensionista, sobretudo por visarem apenas e tão 

somente o lucro (a qualquer custo), enquanto que 12 profissionais afirmaram que “não 

afetava” as ações por eles realizadas com os produtores rurais. 

Questionados a respeito das ações voltadas à transição agroecológica nos municípios, 

os extensionistas informaram que, não tendo uma política institucional direcionada 

especificamente a este fim, as intervenções se davam mais por iniciativa própria, de forma 

pontual e/ou paliativa. Operacionalizadas em grande parte sem o estabelecimento de uma 

agenda/projeto com atividades estrategicamente planejadas e integradas, tais intervenções se 

caracterizavam mais como medidas de “orientação” aos produtores, ou seja, geralmente 
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apenas pela difusão de conhecimentos e técnicas alternativas para as atividades agropecuárias. 

Num conjunto de 12 iniciativas que lhes foram apresentadas, além da possibilidade de serem 

informadas “outras”, as executadas com mais frequência foram o incentivo ao uso de 

fertilizantes orgânicos, defensivos naturais, à policultura e à recuperação/preservação dos 

recursos hídricos, citadas por 24 técnicos entrevistados. Outras ações como resgate e 

preservação de saberes tradicionais, incentivo à recuperação e preservação de áreas de 

preservação permanentes (APPs), difusão de tecnologias adaptadas às condições 

edafoclimáticas locais e economia solidária também eram realizadas por grande parte destes 

profissionais. Em contrapartida, as ações voltadas à construção de sistemas agroflorestais 

(SAFs), ao resgate e preservação de sementes crioulas e às relações de gênero foram 

informadas por um menor número de extensionistas, entre quatro a seis (GRAF. 12). 

 

GRÁFICO 12: Iniciativas voltadas à transição agroecológica executadas pelos extensionistas da EMATER-MG 

pesquisados nos municípios dos Territórios da Cidadania do Vale do Jequitinhonha-MG que integram o recorte 

espacial da pesquisa - 2015. Fonte: Trabalho de campo, 2015. Organização: DINIZ, R. F. 

 

Com base nesses dados, bem como nos esclarecimentos feitos pelos técnicos sobre a 

forma de execução de tais iniciativas, a segunda hipótese desta tese é confirmada no que tange 

à conjectura de que a prática extensionista voltada à transição agroecológica se caracteriza 

pela transferência de “tecnologias de baixo custo e ecologicamente corretas” aos 

agricultores familiares. Ou seja, desenvolvem-se ações que, embora executadas com o 

propósito de promover a sustentabilidade dos sistemas produtivos, ainda continuam a ser 

realizadas por meio de procedimentos incompatíveis àqueles orientados pela PNATER, 

porquanto são baseados numa relação vertical descendente e unilateral de difusão de 

conhecimentos e tecnologias, caracterizada por uma natureza persuasiva e não-
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problematizadora de adoção de um “pacote tecnológico”, agora “alternativo”, que atua mais 

na resolução do problema em si do que em sua própria causa. 

No entanto, é oportuno destacar que, embora poucos, nem todos extensionistas adotam 

estes tipos de procedimentos quando vão realizar alguma ação voltada à sustentabilidade dos 

sistemas produtivos. Três profissionais, por exemplo, informaram desenvolver ações de forma 

mais planejada, direcionadas não apenas à resolução do problema, mas de sua causa, 

executadas por meio de procedimentos participativos, buscando o estabelecimento de redes de 

ações e troca de experiências e conhecimentos entre agricultores, e a parceria com outros 

agentes sociais, como instituições de ensino superior.  

Eu não trabalho com o produto [alternativo]. Eu trabalho com pessoas. O produtor 

vem aqui e eu quero que ele entenda o processo que está acontecendo com a horta 

dele. O que está acontecendo aqui? [na horta] Aí eu explico a ele: “Olha, você tá 

com esse problema dessa doença aqui, mas essa doença não é problema de agora. 

Você vai fazer assim, você vai mudar seu modo de fazer: assim e assim. Vamos 

trabalhar a diversidade, uma calda alternativa” (EXTENSIONISTA 28, EMATER-

MG, abril de 2015). 

 

No que concerne ao contato com a Agroecologia durante a formação nos cursos 

técnicos ou de ensino superior, 11 extensionistas informaram que participaram de ao menos 

uma disciplina acadêmica que abordava temáticas voltadas ao modelo de produção 

agroecológico, enquanto que 15 responderam que tais disciplinas não foram ofertadas por 

suas instituições de ensino ou, se foram, optaram por não cursá-las. Em virtude da carência de 

conhecimentos resultante desse processo de formação, estes profissionais indicaram que os 

sites de internet – sobretudo o Google – são a principal ferramenta de busca por tecnologias e 

informações agroecológicas. Outras fontes de conhecimentos também recorrentemente citadas 

foram os saberes tradicionais dos agricultores, os eventos de ATER e os artigos científicos, 

enquanto que eventos científicos, feiras agrícolas, livros, informativos da empresa ou do 

SINTER-MG foram indicados por um menor número de profissionais.  

Por fim, no que diz respeito à comercialização da produção agroecológica, esta se faz 

geralmente nas feiras livres que ocorrem aos fins de semana nas sedes municipais, nos 

mercados institucionais do PNAE e PAA, no comércio local e nas comunidades. Estes canais 

de comercialização se destacam por ser uma das principais fontes de renda de algumas 

famílias rurais, de valorização da produção local, de criação e preservação dos laços de 

sociabilidade entre os agricultores e consumidores e de fornecimento de alimentos de 

qualidade e saudáveis para crianças, jovens, enfermos e idosos beneficiados pelo PNAE e 

PAA. No entanto, para a sua manutenção e expansão, os produtores rurais enfrentam 

dificuldades de diversas naturezas, destacando-se: 1) inexistência de um espaço específico 
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para a comercialização em todos os dias da semana; 2) grande distância entre as comunidades 

rurais e os centros urbanos; 3) carência de meios de transporte; 4) produção agrícola sem 

regularidade 5) pouca conscientização de muitos consumidores sobre a importância de 

valorização da produção local e agroecológica; 6) descontinuidade das ações desenvolvidas 

pelos técnicos e o descompromisso histórico da EMATER-MG com a questão agroecológica 

etc. 

Eles [agricultores] se interessam muito [pela produção e transição agroecológica]. 

Mas, o que acontece: eles têm um descrédito na ação extensionista. Quando você vai 

lá hoje, você nunca mais voltou... não tem continuidade [da ação extensionista]. Eles 

ficam na mão de calango. Aí [quando] muda o técnico, acabou [a ação de transição 

agroecológica]. Eles agora nem querem saber desse assunto! (EXTENSIONISTA 

28, EMATER-MG, abril de 2015).  

 

O desafio mais [importante para a produção e transição agroecológica] é questão da 

própria EMATER-MG mesmo né?! Tudo isso é um processo. A gente teria que ter 

mais tempo [pra trabalhar com os produtores rurais]. E o trabalho [agroecológico] é 

muito tímido na empresa. Existe [este trabalho] na EMATER-MG mais pela 

dedicação dos profissionais do que pelas próprias diretrizes da EMATER-MG. Tem 

profissionais da EMATER-MG que se... inclusive eu fui um dos que... quando 

comecei a trabalhar na EMATER-MG, eu lembro, a gente era perseguido... mas hoje 

já mudou muito, mudou mais pela insistência desses profissionais que se identificam 

do que pelas diretrizes (EXTENSIONISTA 21, EMATER-MG, maio de 2015). 

 

Depreende-se, portanto, que para o estabelecimento de uma integração efetiva e 

coerente entre o serviço extensionista e a Agroecologia na EMATER-MG, torna-se 

imperativo superar uma série de fatores internos e externos à empresa que impedem aos seus 

profissionais de atenderem, de fato, aos objetivos da transição agroecológica proposta pela 

PNATER no início dos anos 2000. Até o momento, o que se percebe é uma aproximação 

operacionalizada predominantemente por meio de ações tímidas, limitadas, desvinculadas, 

paliativas e, muitas vezes, controversas, que decorrem mais de iniciativas realizadas de modo 

solitário pelos seus profissionais do que propriamente de uma política institucional que 

fomente um planejamento estratégico e participativo e o estabelecimento de redes internas e 

externas – de âmbito locais (municipais) e territoriais (no Vale do Jequitinhonha) – com o 

envolvimento de atores e agentes sociais diversos.  

 

 

4.3.12 O limitado conhecimento da PNATER pelos extensionistas e os desafios à 

sua implementação na EMATER-MG   
 

 

A implementação efetiva de uma política pública demanda que os agentes e atores 

sociais que lhe são executores detenham conhecimentos suficientes a respeito de seus 

princípios, diretrizes e objetivos, assim como aquiesçam com os mesmos. Para isso, 
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considera-se imprescindível a realização de ações voltadas tanto ao nivelamento e 

identificação deste público com as bases conceituais da política quanto à adesão institucional 

às suas orientações estratégicas e metodológicas. 

Neste sentido, os questionamentos feitos aos extensionistas sobre a PNATER nos 

possibilitaram compreender e avaliar em que medida estes sujeitos conheciam e se 

identificavam com os princípios, diretrizes e objetivos da política, bem como interpretar e 

analisar as mudanças por ela provocadas no serviço extensionista e os principais entraves à 

sua implementação nos ESLOCs do recorte espacial da pesquisa. 

A primeira constatação a ser destacada diz respeito à não disponibilidade de um 

exemplar impresso do texto da PNATER, criada em 2004 ou da lei que a institucionalizou em 

2010, na maioria dos escritórios pesquisados, nos quais não existe nenhum documento para 

consulta pelos extensionistas ou há apenas a sua versão digital (PDF).  

Tendo em vista esse quadro, uma das principais consequências observadas nas análises 

e opiniões expressadas pelos extensionistas sobre a PNATER foi o desconhecimento parcial 

ou total de seus princípios, diretrizes e objetivos: apenas cinco profissionais, dentre os 30 

entrevistados, afirmaram conhecê-los, enquanto que três responderam negativamente e 22 

“parcialmente”. Quando demandados a citarem aqueles que consideravam mais importantes 

na política, a maioria dos entrevistados teve dificuldades em indicar mais de um 

objetivo/princípio/diretriz, limitando-se muitas vezes a informar apenas a “gratuidade do 

serviço de ATER”, ou o “desenvolvimento sustentável” ou a “priorização77 do atendimento ao 

agricultor familiar”, enquanto que alguns não souberam referenciar nenhuma temática 

abordada em seu texto. Por sua parte, os poucos técnicos que tinham um maior conhecimento 

acerca da PNATER destacaram questões como “orientação da ação extensionista pelos 

princípios da Agroecologia e das metodologias participativas”, “construção dialógica e 

participativa da política”, “atenção especial aos jovens, mulheres e povos tradicionais”, 

“valorização dos saberes tradicionais” e “ruptura com os métodos convencionais de difusão 

de tecnologias”.  

Não sei nem como é isso [PNATER] mais não... nem estou preocupado também não, 

sabe?! (EXTENSIONISTA 17, EMATER-MG, maio de 2015). 

 

A PNATER é a organização da política de ATER no país né?! O que eu sei é isso, 

eu não sei falar nada da PNATER (EXTENSIONISTA 5, EMATER-MG, maio de 

2015). 

 

                                                 
77 Na verdade, a PNATER estabelece a exclusividade do atendimento ao agricultor familiar e não a 

“priorização” como citado por alguns extensionistas entrevistados.  



- 317 - 

 

Outros fatores que justificam o manifesto desconhecimento da PNATER pela maioria 

dos extensionistas pesquisados são a carência de ações realizadas pela EMATER-MG com o 

propósito de incentivar leituras e discussões de seu texto; a não-participação destes 

profissionais em cursos de nivelamento conceitual sobre a política (19 informaram não ter 

participado de nenhum curso de capacitação a este respeito) e/ou a descontinuidade dos cursos 

realizados, e as mudanças que ocorrem frequentemente nas administrações da empresa, dos 

municípios e do estado. 

Mas eu acho que faltou isso: aqui dentro da EMATER-MG mesmo, a gente não 

estuda ela [a PNATER], não se exige. Eu sei [a respeito da política] porque antes de 

entrar na EMATER-MG, eu era do movimento social, eu trabalhei no MST e no 

MDA um tempo. E quando eu voltei pra EMATER-MG, eu percebi que não há essas 

discussões. Eu acho que a PNATER deveria ser uma bíblia em cima de qualquer 

mesa de escritório da EMATER-MG e não acontece isso, não existe um estudo 

sobre isso (EXTENSIONISTA 18, EMATER-MG, maio de 2015). 

 

Isso [a PNATER] está chegando agora aqui pra nós Raphael! E você sabe que a 

mudança, você leva um tempo pra assimilar, pra se adequar né?! Aí, agora mesmo 

mudou o governo do Estado, muda a diretoria da empresa. Aí cada um quer mudar 

as coisas. Não tem jeito, não tem como mudar [a prática extensionista]. Nós estamos 

aí prestes à eleição municipal, muda prefeito, aí o prefeito não vai com a sua cara, aí 

quer que a EMATER-MG te tira daqui (EXTENSIONISTA 32, EMATER-MG, 

agosto de 2015). 

 

Assim como a PNATER é desconhecida pela maioria destes profissionais, algumas de 

suas principais temáticas também os são. Demandados a informar o nível de conhecimento 

que possuíam em determinados assuntos relacionados aos princípios e diretrizes da política, 

grande parte dos extensionistas indicou conhecer “muito” somente a Agricultura Familiar, o 

Desenvolvimento Rural Sustentável e as Metodologias Participativas, enquanto que a 

Agroecologia, a Economia Solidária, Comunidades Quilombolas, Indígenas e Tradicionais e 

Relações de Gênero eram desconhecidos a razoavelmente conhecidos pela maioria (TAB. 34). 

TABELA 34  

Níveis de conhecimento possuídos sobre determinados temas da PNATER pelos extensionistas da EMATER-

MG nos municípios dos Territórios da Cidadania do Vale do Jequitinhonha-MG que integram o recorte espacial 

da pesquisa - 2015 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2015. Organização: DINIZ, R. F. 

Desconhece Pouco Razoavelmente Muito

Agroecologia - 6 19 4

Economia Solidária 1 9 12 7

Metodologias Participativas - - 10 19

Desenvolvimento Rural Sustentável - 1 5 23

Agricultura Familiar - - 4 25

Comunidades Quilombolas, Indígenas e Tradicionais 6 9 12 2

Relações de Gênero - 9 8 8

 Níveis de conhecimento
Temas
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Já no que diz respeito à identificação e aquiescência com os princípios da PNATER, 

os profissionais entrevistados78 foram unânimes em concordar plenamente com cinco 

princípios apresentados, porém, em sua maioria, discordaram ou concordaram parcialmente 

no que concerne às propostas de “exclusividade e gratuidade” dos serviços de ATER aos 

agricultores familiares e comunidades tradicionais – sobretudo no que diz respeito à questão 

da “exclusividade” – e de “adoção dos princípios da Agroecologia” como paradigma 

tecnológico da ação extensionista (TAB. 35). Os argumentos utilizados para não concordarem 

plenamente com estes princípios referiram-se, sobretudo, à diretriz institucional que orienta a 

prestação de serviços a qualquer produtor, independentemente de ser ou não familiar, e à 

pressuposta impossibilidade de se trabalhar com o modelo agroecológico em todos os 

sistemas produtivos, além de outras justificativas que já foram referenciadas nos itens 

anteriores (cf. 4.3.6 – para as opiniões contrárias à exclusividade do serviço extensionista à 

agricultura familiar – e 4.3.11 – para as discordâncias com a Agroecologia). Em outros 

termos, concorda-se em unanimidade com os “fins” (desenvolvimento sustentável, segurança 

alimentar e nutricional etc.) mas não com os “meios” propostos para alcançá-los. 

TABELA 35  

Níveis de concordância com os princípios da PNATER apresentados pelos extensionistas da EMATER-MG nos 

municípios dos Territórios da Cidadania do Vale do Jequitinhonha-MG que integram o recorte espacial da 

pesquisa - 2015 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2015. Organização: DINIZ, R. F. 

 

Quando questionados sobre as mudanças geradas pela PNATER na ação extensionista 

e na EMATER-MG, 11 profissionais (36%) informaram não ter percebido nenhuma alteração 

ou evolução com a implementação da política. Segundo eles, os recursos financeiros não 

aumentaram conforme suas expectativas, a infraestrutura de trabalho não melhorou, o 

contingente de técnicos diminuiu em alguns ESLOCs e a atual forma de ação extensionista, 

                                                 
78 Esta questão foi inserida no questionário realizado no segundo trabalho de campo realizado em agosto e 

setembro de 2015, no qual foram entrevistados 17 extensionistas. Por isso, os demais profissionais entrevistados 

no primeiro trabalho de campo não a responderam.  

Plenamente Parcialmente Discorda

ATER exclusiva e gratuita para agricultores familiares, assentados, extrativistas, quilombolas etc. 4 13 -

ATER para o desenvolvimento rural sustentável 17 - -

Uso de metodologias participativas, com enfoques multi e interdisciplinar 17 - -

Adoção dos princípios da agroecologia como paradigma tecnológico orientador das ações de ATER 9 7 1

Equidade nas relações de gênero, geração, raça e etnia 17 - -

Desenvolvimento de processos educativos permanentes e continuados, a partir de um enfoque 

dialético, humanista e construtivista
17 - -

Contribuição para a segurança e soberania alimentar e nutricional 17 - -

Níveis de concordância
Princípios da PNATER
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sobretudo no que tange ao uso de metodologias participativas e ao direcionamento das ações 

aos agricultores familiares, já era realizada antes mesmo da criação da política. 

Por outro lado, os outros 17 profissionais pesquisados reconheceram mudanças 

ocorridas a partir da criação da política e enfatizaram sobretudo: 1) norteamento dos serviços 

de ATER por um enfoque e escala mais abrangentes, envolvendo outras dimensões e atores 

do sistema produtivo; 2) aumento das ações relacionadas às questões sociais, extrapolando, 

em alguns casos, o trabalho direcionado apenas à dimensão técnica; 3) estímulo ao 

desenvolvimento de ações coletivas/grupais e ao uso de metodologias participativas, dando 

mais liberdade aos técnicos para realizarem seus serviços em campo; 4) democratização do 

acesso ao serviço de ATER para os grupos sociais mais marginalizados, definição dos 

agricultores familiares como público prioritário da empresa e expansão do número de 

produtores atendidos anualmente; 5) implementação de políticas públicas direcionadas ao 

combate à pobreza rural; 6) fomento ao uso de tecnologias alternativas de produção; 7) 

aumento dos recursos de custeio dos serviços e modernização das tecnologias de trabalho com 

o aporte financeiro da União. 

Cumpre acrescentar que em termos de obras de infraestrutura construídas a partir da 

implementação da PNATER, foi inaugurado em fevereiro de 2014, no município de Ponto dos 

Volantes-MG, um “Centro Vocacional Tecnológico de Agricultura” (FIG. 34), iniciativa 

levada a cabo por meio de parcerias estabelecidas entre a EMATER-MG, a prefeitura 

municipal, a UFMG e o MDA. Para a sua construção foram investidos cerca de R$ 850 mil 

pela União e pelo governo do estado, além da contrapartida do poder público municipal que 

doou um terreno de 5 ha e disponibilizou mão-de-obra para construir o imóvel. O espaço é 

constituído de duas salas com capacidade para 30 pessoas, dois escritórios, dois auditórios, 

um refeitório e uma unidade para realização de cursos sobre agregação de valor e fabricação 

de produtos da agricultura familiar, além de um alojamento com dez quartos. A finalidade 

deste centro é se tornar referência em termos de conhecimento e tecnologia para a agricultura 

familiar do Vale do Jequitinhonha-MG por meio da difusão de técnicas e realização cursos de 

capacitação sobre práticas agrícolas, artesanato e convivência com o semiárido79.  

                                                 
79 Disponível em: 

<http://www.emater.mg.gov.br/portal.cgi?flagweb=site_tpl_paginas_internas&id=13140#.WL1xm_krK00>. 

Acesso em 05 jul. 2015.  
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FIGURA 34: Sede do Centro Vocacional Tecnológico de Agricultura da EMATER-MG no município de Ponto 

dos Volantes-MG. Fonte: Trabalho de campo, 2015. Autor: DINIZ, R. F. 

 

No entanto, apesar de possuir uma infraestrutura ampla e de boa qualidade, um ano 

após a sua inauguração o centro já não atendia a alguns dos objetivos para os quais foi criado, 

além de ceder parte de suas instalações para o uso de órgãos da administração municipal. Do 

terreno de 5 ha doado pela prefeitura, apenas 1 ha tem sido efetivamente utilizado pela 

EMATER-MG e por outras instituições que se instalaram no local ou que fazem o uso de suas 

salas e auditórios para realização de reuniões. Ademais, a proposta de se produzir tecnologias 

a partir de unidades demonstrativas também não foi executada, tendo em vista a carência de 

recursos humanos, financeiros e hídricos para esse fim. 

No que concerne às mudanças ocorridas a partir da criação da lei de ATER em 2010 

(cf. item 3.3), apenas dois extensionistas se manifestaram cientes e críticos desse processo. 

Segundo eles, apesar das vantagens que as “chamadas públicas” apresentaram em relação aos 

“convênios” quanto ao uso dos recursos financeiros transferidos pelo governo federal, muitas 

vezes as suas metas e prazos de atendimentos eram incoerentes com os princípios e objetivos 

da PNATER (inclusive com apoio ao uso de agrotóxicos nas atividades agropecuárias), além 

de privilegiarem demandas quantitativas em detrimento da geração de resultados efetivos no 

trabalho, nos sistemas produtivos e na qualidade de vida dos sujeitos sociais rurais, 

transformando, destarte, o serviço extensionista em um “produto”. 

Mas aí saem aquelas chamadas públicas totalmente inadequadas à própria proposta 

da PNATER. Os convênios eram um pouco mais tranquilos, não tinham essas metas 

tão rígidas quanto à chamada pública e você não contratava “a meta”. A chamada 

pública veio com metas específicas, eram 900 beneficiários [por exemplo], com 270 

reuniões temáticas, então são metas muito específicas. Mas como eles [os 

convênios] eram mais flexíveis em metas, a coisa não virava produto como virou 

[com] a chamada pública. Ninguém estava preocupado com o resultado em si. Você 

tinha que cumprir aquelas metas (EXTENSIONISTA 3, EMATER-MG, agosto de 

2015). 
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Em relação às orientações feitas pelo MDA/SAF/DATER no ano de 2004 para a 

criação de instrumentos institucionais destinados a subsidiar a implementação da PNATER, 

cumpre observar que até 2016 a EMATER-MG não havia atendido à sugestão de se elaborar 

um Plano Estadual de ATER com vistas a buscar a sinergia e a cooperação com outras 

entidades extensionistas no estado e no país. De acordo com os coordenadores estaduais da 

empresa entrevistados em campo, algumas iniciativas já foram realizadas neste sentido, 

porém, ainda não resultaram na elaboração de um plano orientado ao estabelecimento de 

ações e parcerias com outros agentes de ATER. 

Do mesmo modo, as redes temáticas criadas pelo MDA/SAF/DATER com o propósito 

de aprimorar os conhecimentos dos extensionistas e promover o intercâmbio de experiências 

sobre diferentes assuntos abordados na política contaram com a participação de alguns 

profissionais da empresa, os quais se envolveram com os debates e capacitações online e 

presenciais realizadas em Brasília e em outros estados do país. No entanto, em determinados 

momentos estes profissionais não obtiveram apoio financeiro por parte da diretoria da 

EMATER-MG para organizarem eventos internos com os demais extensionistas da empresa, 

o que, somado a outros fatores, levou ao seu distanciamento dos debates e capacitações, 

terminando pelo afastamento total nos últimos anos.  

Com efeito, quando questionados se o serviço extensionista executado nos municípios 

atendia aos princípios, diretrizes e objetivos da PNATER, a maioria dos técnicos (66%) 

reconheceu que as suas ações observavam “parcialmente” as orientações da política. De 

acordo com estes profissionais, os fatores que se constituíam nos principais entraves ao 

atendimento “pleno” do texto da PNATER eram, em ordem crescente de importância, a 

macro-política de Estado para a agricultura – que é predominantemente orientada para o 

agronegócio –, a ingerência do poder público municipal no planejamento/execução da 

atividade extensionista, a carência e a descontinuidade no fornecimento de recursos 

financeiros, a formação acadêmica/técnica do extensionista, o nível de escolaridade dos 

agricultores e o perfil do profissional de ATER.  

Constata-se, portanto, que passados 14 anos de criação da PNATER, a sua 

implementação efetiva nos ESLOCs do recorte espacial da pesquisa esbarra em uma 

complexidade de questões, de distintas dimensões e escalas, que concernem tanto ao governo 

federal e suas pastas ministeriais, quanto à EMATER-MG, aos extensionistas rurais e a outros 

atores e agentes sociais ligados às atividades agropecuárias e ao mundo rural. Posto isso, 

depreende-se que a superação deste cenário só se realizará por meio de esforços individuais e 
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coletivos visando promover, de modo abrangente e contínuo, iniciativas voltadas a um maior 

conhecimento e assimilação dos princípios, diretrizes e objetivos da política – papel que 

compete tanto aos órgãos federais quanto à EMATER-MG –, à elaboração de instrumentos 

institucionais por parte da empresa visando subsidiar seus profissionais a executarem ações 

em consonância com os objetivos estratégicos e paradigmas tecnológicos da PNATER, assim 

como a reformulação da macro-política de Estado para a agricultura – em nível federal, 

estadual e municipal – no sentido fornecer mais recursos e assistência à implantação e 

expansão de sistemas produtivos sustentáveis.  

 

 

4.3.13 A questão da autonomia financeira do serviço extensionista com a criação 

da ANATER 

 

 

Criada no ano de 2013 com o propósito de coordenar a PNATER, a ANATER deve 

desempenhar, dentre outras competências, a interlocução entre os ministérios do governo 

federal e as empresas de ATER em todo o Brasil e a contratação de seus serviços em 

integração com o trabalho realizado pelas empresas de pesquisa agropecuária. 

Considerando a importância e, sobretudo, as controvérsias deste fato para a história 

recente da extensão rural no país (cf. item 3.3), questionamos os técnicos da EMATER-MG 

sobre a avaliação que faziam a seu respeito e quais eram as suas expectativas com a agência. 

Embora a ANATER ainda estivesse inoperante em 2015, a sua criação foi considerada 

por todos os extensionistas como um marco histórico positivo para as empresas estatais de 

ATER, tendo em vista a carência de uma instituição pública de âmbito federal que as 

congregasse e financiasse, como o fizera a ABCAR e a EMBRATER ao longo do século XX.  

Disso decorre a expectativa manifestada pela unanimidade destes profissionais de que 

haja um aumento dos recursos orçamentários disponibilizados pela União aos serviços de 

extensão, possibilitando a contratação de mais técnicos, a melhoria das condições de trabalho, 

do salário, e, quiçá, a independência da empresa em relação ao poder público municipal, o que 

pode resultar, por conseguinte, na superação de sua vulnerabilidade perante os chefes do 

poder executivo. Esse “sonho” de independência financeira foi alimentado ao longo dos 

últimos anos pelas promessas de se permitir à ANATER funcionar com um orçamento maior 

do que aquele executado para a implementação da PNATER, superando R$ 1 bilhão 

conforme informado pelo deputado Zé Silva (SDD-MG) em entrevista à assessoria de 
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comunicação da ASBRAER80. Do mesmo modo, o aumento dos recursos transferidos pelo 

governo federal às empresas públicas de extensão rural, objetivando mitigar a 

“municipalização” do seu orçamento, foi uma das principais demandas apresentadas pela 

diretoria da EMATER-MG ao presidente da ANATER em agosto de 2015, durante a sua 

primeira reunião oficial com a empresa81.  

Ademais, além da reivindicação por mais investimentos, a empresa almeja que os 

recursos lhes sejam repassados de uma forma “menos burocrática” do que a atual, 

possibilitando-lhe utilizá-los para pagar parte de sua folha de pagamento.  

[Nós] Tivemos, inclusive, na semana passada a visita do presidente da ANATER 

aqui [na Unidade Central da EMATER-MG]. Todas as EMATERs querem isso e 

nós também: que o dinheiro venha de uma forma menos burocrática, porque as 

chamadas públicas, embora tenham esse exemplo bacana que eu estou te contando 

aqui, mas isso não é a nível de Brasil, isso não funcionou. Então, assim, o que se 

espera da ANATER? Um modelo de repassar esse recurso [da União] mais livre 

para as empresas (EXTENSIONISTA 4, EMATER-MG, agosto de 2015). 

 

No que concerne às expectativas criadas, além dos aspectos financeiros, apenas dois 

extensionista ressaltaram a questão da perspectiva de ocorrer uma maior aproximação e 

articulação entre as organizações de ATER no país, facilitando o compartilhamento de 

experiências e conhecimentos entre os seus profissionais e o direcionamento de suas ações. 

[A ANATER] É importantíssima. Porque, antes, as empresas de assistência técnica 

estavam isoladas, cada uma em seu estado trabalhando. Não tinha um [órgão] 

articulador. E a ANATER vem fazer esse papel de articulador. A expectativa com a 

criação dela é que venha a acontecer essa articulação (EXTENSIONISTA 8, 

EMATER-MG, maio de 2015). 

 

Por outro lado, a respeito das controvérsias relacionadas à criação da agência, apenas 

quatro extensionistas demonstraram conhecer tais fatos, adotando, por isso, uma postura 

crítica e receosa quanto às possíveis involuções vislumbradas com o protagonismo assumido 

pela EMBRAPA em sua administração, com a indefinição do ministério ao qual estaria 

vinculada – MAPA ou MDA – e com a possibilidade de um retorno ao modelo difusionista-

inovador de ATER, tendo em vista estas questões e os textos da lei e do decreto que a 

criaram. 

Hoje, o que se questiona muito na ANATER é isso: essa junção da pesquisa com a 

assistência técnica. E está voltando é isso [com a criação da agência], essa questão 

da difusão. Então, eu acho que tem que ter muita... A pesquisa ela é importante, mas 

a gente tem que ter cuidado de como estar levando esse resultado da pesquisa, pra 

não voltar àquele difusionismo que foi tão questionado no passado 

(EXTENSIONISTA 7, EMATER-MG, agosto de 2015). 

 

                                                 
80 Disponível em: <http://www.asbraer.org.br/noticias,anater-e-a-reconquista-da-extensao-rural-para-o-campo-

afirma-o-deputado-ze-silva,74920>. Acesso em: 30 jun. 2014 

81 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=XHT22qP5QRM>. Acesso em: 10 out. 2015. 
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Percebe-se, com efeito, que enquanto o “sonho” de autonomia financeira do serviço 

extensionista com a criação da ANATER é compartilhado por todos os profissionais 

entrevistados em campo, outras questões não menos importantes decorrentes de sua criação, 

como a necessidade de uma maior integração entre as empresas de ATER do país e as 

contradições entre as competências da agência e as diretrizes da PNATER, são desconhecidas 

(ou ignoradas?) pela maioria desses sujeitos. Um “sonho”, a propósito, com o qual não 

comunga um dos diretores da empresa.   

Isso é um grande equívoco [pensar que os recursos financeiros da ANATER vão 

garantir a independência da EMATER-MG em relação às prefeituras]. É um outro 

equívoco imenso. A ANATER não vai ter instrumentos para ancorar a 

reestruturação de um sistema caríssimo né, pesado, pensando isso na estrutura 

federativa. O PIB brasileiro teria que crescer e muito pra caber um orçamento capaz 

de aportar recursos e volume suficiente para soerguimento do sistema de assistência 

técnica no Brasil (MEMBRO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA 

EMATER-MG, setembro de 2015). 

 

 

4.3.14  A realidade atual do serviço extensionista e os seus desafios para o futuro 

na perspectiva de seus protagonistas  
 

 

Conforme destacado nos itens iniciais deste capítulo, a trajetória histórica de quase 

sete décadas do serviço público de ATER em Minas Gerais é marcada pela alternância de 

momentos de estabilidade, progressos e crises de diferentes escalas e naturezas, 

caracterizando-se ao longo dos últimos anos por um cenário em que o discurso oficial exalta a 

EMATER-MG, ao afirmar que ela é a “melhor” instituição de ATER do país e a “maior” da 

América Latina. 

Considerando esta imagem que a administração da empresa busca transmitir para seus 

agentes mantenedores e para a sociedade mineira, assim como todas as questões tratadas até 

aqui, demandamos aos técnicos entrevistados uma análise da realidade vivenciada atualmente 

na execução do serviço extensionista. 

De acordo com a opinião de cerca de 1/3 dos técnicos dos ESLOCs pesquisados, o 

cenário atual é caracterizado pela realização de um trabalho de “excelência” e “referência” 

para as demais organizações de ATER do país e até do exterior, sendo a EMATER-MG uma 

empresa “sólida”, “resiliente”, “dinâmica”, “moderna” e preocupada com valorização e o 

crescimento de seus profissionais. Esse tipo de avaliação é feito levando em consideração as 

“premiações” recebidas pela EMATER-MG nos últimos anos, a imagem que ela transmite de 

si para a sociedade, a crise vivenciada pela empresa nos anos 1990 e as dificuldades 
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enfrentadas pelos produtores rurais que residem em municípios onde não há um escritório 

extensionista.  

A gente é suspeito de falar, porque a EMATER-MG já ganhou vários prêmios como 

a melhor empresa de ATER do Brasil. Até as tecnologias nossas, igual essa aí da 

MEXPAR, eles levaram aquilo para o Espírito Santo. A EMATER-MG hoje ela é 

referência não só no Brasil. Eu acredito que a realidade hoje é positiva. Porque o 

município hoje que não tem a EMATER-MG, a coisa não está andando não, 

principalmente na questão da agricultura familiar (EXTENSIONISTA 32, 

EMATER-MG, agosto de 2015). 

 

Olha, a EMATER-MG hoje eu acredito que ela é uma empresa em excelência em 

extensão rural. É claro que toda empresa tem seus desafios, mas eu acredito que ela 

é uma empresa de excelência em extensão rural. A empresa é uma empresa forte, 

sólida, tem as suas diretrizes de trabalho muito bem definidas. Tem um trabalho 

mais ou menos padrão, seguem um nível de excelência do trabalho 

(EXTENSIONISTA 20, EMATER-MG, setembro de 2015). 

 

Por outro lado, não obstante o reconhecimento dos avanços ocorridos ao longo dos 

últimos anos, os demais extensionistas adotaram uma postura mais crítica em relação à 

conjuntura atual. Para estes profissionais, questões que dizem respeito tanto aos problemas 

internos da empresa quanto à crise econômica brasileira ameaçam a qualidade e a 

continuidade da prestação dos serviços de ATER aos produtores rurais. De acordo com alguns 

técnicos, esta realidade é mais problemática nas regiões mais pobres do estado, como a 

nordeste e a norte, enquanto no sul, mais rico, ainda é possível se desenvolver um trabalho de 

qualidade e com eficiência.  

[A realidade do serviço extensionista] É preocupante. Mas, veja bem, eu posso falar 

sobre o Vale [do Jequitinhonha] aqui, porque lá em baixo ainda se faz assistência 

técnica. No Sul [de Minas Gerais] ainda se faz. Aqui não, aqui a assistência técnica 

se perdeu. Aqui o que a gente faz é fomentar a política pública. É diferente, não faz 

extensão rural (EXTENSIONISTA 21, EMATER-MG, maio de 2015). 

 

Eu acho que a empresa está muito mais envolvida com “política” do que com o 

“DNA” [no sentido de essência, origem] dela né, que é a extensão rural. Eu acho 

que ela tem que se voltar mais pra isso [pra extensão rural]. “Política” em termos 

gerais: politicagem, jogos de interesse. Eu acho que isso destoa um pouco, tira um 

pouco do foco que é a empresa. São várias esferas da política que interferem no 

trabalho [extensionista]. O trabalho da assistência fica prejudicado e isso é preciso 

mudar (EXTENSIONISTA 18, EMATER-MG, maio de 2015). 

 

[A realidade do serviço extensionista] É crise, pra ser estourada, porque nós... igual 

eu estou te falando, quando você vai ver todos aqueles dados que talvez você vai 

utilizar pra sua tese de doutorado, você vai ver que muitos são mentiras. Quando 

você pegar lá, você vai falar assim: “Nossa! Lembrei que o fulano falou comigo que 

ele não atende 850 [produtores rurais], mas aqui [no RAA de Atividades do ESLOC] 

está enumerado que ele atende!”. São dados oficiais, da empresa, mas não são reais. 

As vezes nós demos um pacotinho de sementinha pro camarada e foi um 

atendimento. Entendeu? Nada a ver (EXTENSIONISTA 14, EMATER-MG, maio 

de 2015). 
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A este respeito, cumpre fazer referência à reportagem da rede de TV CANAL 

RURAL, realizada em fevereiro de 201582, abordando a situação de “descaso e abandono” de 

escritórios da EMATER-MG em municípios do Vale do Jequitinhonha-MG. Em Rubim-MG e 

Jordânia-MG, por exemplo, havia nos ESLOCs da empresa apenas servidores da área 

administrativa (secretários), os quais não têm formação técnica/superior para prestarem 

serviços de ATER aos produtores rurais. Já em Almenara-MG, o escritório regional da 

empresa foi transferido para outro prédio, porque o imóvel onde estava instalado apresentava 

riscos de desabamento.  

Em outros termos, conforme a análise de um coordenador estadual, no “discurso” 

institucional e publicitário a EMATER-MG é apresentada como uma empresa “moderna” e 

que tem a missão de ser a “melhor” do país, enquanto que na realidade ainda mantém práticas 

“cartoriais”, “fechadas”, “retrógradas”, posicionamentos reacionários e arrogantes que 

limitam a troca de experiências com outras entidades públicas e não-governamentais de 

ATER. E no que concerne às premiações recebidas ao longo dos últimos anos, estas não 

atestam que o serviço por ela prestado seja o “melhor” do país, porquanto os critérios de 

avaliação não examinam a sua qualidade, mas sim os indicadores financeiros e patrimoniais 

da empresa. 

Discurso a empresa sempre teve. Nossa, eu nunca vi empresa pra ter um discurso tão 

moderno como a EMATER-MG. A prática continua ainda fechada, cartorial. Eu 

sempre critiquei a missão da empresa de ser “a melhor empresa de ATER do país”. 

Que isso uai?! Que coisa mais idiota! Por que eu [EMATER-MG] tenho que ser “a 

melhor”? Por que não podemos ser todas iguais? Todas as melhores? Isso gera uma 

competitividade [entre as empresas] que não cabe. Esses prêmios que a EMATER-

MG ganhou aí da Globo [Organizações Globo], você vai ver os critérios dela [de 

avaliação para obter o prêmio], não tem nada a ver com qualidade do seu trabalho! 

O de “melhor empresa de extensão rural”, por quê? [O critério de avaliação] É 

patrimônio, são critérios, assim, financeiros e patrimoniais, só! Então, assim, nós 

não somos a “melhor empresa”, que doideira! Desde quando podemos dizer que 

somos melhores que a EMATER do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do 

Paraná? Que são três [empresas] avançadíssimas que têm por aí! Mas, isso é assim, é 

essa arrogância que nos limita a trocar experiências entre as EMATERs, não temos 

esse diálogo com as outras EMATERs. Então, ela [EMATER-MG] é extremamente 

retrógrada, reacionária e imobilista. Continua tudo mesmo jeito, eles [extensionistas] 

continuam trabalhando em condições ainda... em escritórios que você tem até 

vergonha (EXTENSIONISTA 3, EMATER-MG, agosto de 2015). 

 

Constata-se, portanto, que os profissionais da EMATER-MG expressam distintos e 

contraditórios pontos de vista sobre a conjuntura atual do serviço público de ATER e sobre os 

desafios enfrentados na execução de suas ações nos municípios dos Territórios da Cidadania 

(TCs) do Vale do Jequitinhonha-MG, o que resulta em diferentes prognósticos e perspectivas, 

                                                 
82 Disponível em: <http://www.canalrural.com.br/noticias/rural-noticias/abandonados-propria-sorte-55117>. 

Acesso em 10 mar. 2015. 
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ora otimistas ora pessimistas, sobre o futuro da empresa e das ações executadas com os 

produtores familiares.  

[Perspectivas para o futuro] Pra mim é de mudança. Por que de mudança? Porque o 

próprio governo federal já vem implementando algumas mudanças, por exemplo, 

passado de uma “visão municipal” pra uma “visão territorial”, priorizar o 

atendimento às “famílias” e não só ao “produto”. Estão ocorrendo [mudanças] e eu 

acho que vai [continuar a] ocorrer. É um alinhamento muito assim com relação às 

políticas públicas, com a agricultura familiar e nessa visão territorial 

(EXTENSIONISTA 1, SINTER-MG, agosto de 2015). 

 

[Perspectivas para o futuro] Não são boas. A extensão rural no Brasil, eu não vejo 

perspectiva nenhuma. Porque é o seguinte, se você não investe no corpo técnico de 

sua empresa, como é que você vai progredir? Como é que você vai atender a sua 

demanda? (EXTENSIONISTA 27, EMATER-MG, maio de 2015). 

 

 

4.3.15  A implementação de políticas públicas e programas de desenvolvimento 

rural 
 

 

Além da prestação de serviços de ATER, outra atividade realizada de forma frequente 

pelos extensionistas da EMATER-MG entre 2004 e 2014 foi a implementação de políticas 

públicas e programas de desenvolvimento rural. Financiadas predominantemente com 

recursos dos governos estadual e federal, estas ações tiveram como foco a criação de 

agroindústrias coletivas, a melhoria da rede de infraestrutura básica das comunidades rurais, a 

mecanização das atividades agropecuárias, o fortalecimento dos canais de comercialização 

dos produtos da agricultura familiar, a certificação de produtos agropecuários etc. 

Dentre as políticas públicas e programas de desenvolvimento rural implementados 

nesse período, os extensionistas atuaram de forma mais efetiva nos seguintes: Programa 

Minas Sem Fome (PMSF); Programa Queijo Minas Artesanal (PQMA); Programa Certifica 

Minas Café (PCMC); Programa de Combate à Pobreza Rural (PCPR); Programa de Aquisição 

de Alimentos (PAA); Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); Plano Brasil Sem 

Miséria (PBSM) e o Programa Territórios da Cidadania (PTC). 

Os objetivos, ações executadas, benefícios gerados e deficiências de tais políticas e 

programas de desenvolvimento rural no recorte espacial da pesquisa são apresentados e 

analisados no próximo capítulo deste trabalho a partir dos estudos empíricos realizados com 

os produtores familiares, quilombolas e assentados em projetos de reforma agrária que 

constituíram o público alvo destas ações.   
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5. PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL IMPLEMENTADOS 

NOS TERRITÓRIOS DA CIDADANIA DO VALE DO JEQUITINHONHA-MG  
 

 

 

 

 

este capítulo, são apresentados e examinados os principais programas de governo 

implementados a partir do fomento a projetos de desenvolvimento rural 

idealizados e executados, parcial ou integralmente, pelos sujeitos sociais da 

pesquisa com o apoio dos profissionais da EMATER-MG nos municípios dos TCs do Vale do 

Jequitinhonha-MG. Foram pesquisados oito programas, sendo quatro criados pelo governo do 

Estado de Minas Gerais: Minas Sem Fome (PMSF), Programa de Combate à Pobreza Rural 

(PCPR), Queijo Minas Artesanal (PQMA) e Certifica Minas Café (PCMC); e quatro 

instituídos pelo governo federal: Brasil Sem Miséria (PBSM), Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa 

Territórios da Cidadania (PTC).  

Tais programas foram originalmente concebidos e operacionalizados com o propósito 

de subsidiar e oportunizar a criação de instrumentos destinados ao combate à pobreza rural, à 

melhoria da qualidade de vida e das condições de trabalho no campo, a promover a inclusão 

produtiva dos agricultores familiares, assentados e grupos étnicos tradicionais, assim como a 

viabilizar a modernização e a adequação das unidades de produção às normas sanitárias, 

ambientais e trabalhistas. Para alcançar estes objetivos, foram implementados inúmeros 

projetos de fomento à organização social e produtiva por meio da aquisição e/ou reforma de 

equipamentos de uso de coletivo e da requalificação dos estabelecimentos de produção 

agropecuária nos espaços rurais dos municípios pesquisados. 

As análises realizadas permitiram-nos identificar os principais progressos obtidos com 

a execução de práticas espaciais insurgentes a partir da implementação destes programas, bem 

como apontar diversas questões problemáticas que constituíram uma série de entraves à 

ruptura com as práticas espaciais heterônomas e que limitaram, consequentemente, a 

promoção de um modelo de desenvolvimento sustentável concebido em consonância com a 

proposta da PNATER83, especialmente no que concerne ao fomento da transição 

agroecológica nos sistemas de produção agropecuária. Considerando que determinados 

problemas não são isolados, mas sim fenômenos recorrentes em vários programas, como a 

                                                 
83 Ou seja, um modelo que venha a ser ecologicamente sustentável, economicamente viável e socialmente justo 

(SEVILLA GUZMÁN, 2001; CAPORAL e COSTABEBER, 2004; LEFF, 2002). 

N 

The band is just fantastic 

That is really what I think 

Oh, by the way, which one’s Pink? 

(Have a cigar, Pink Floyd) 
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existência de equipamentos ociosos e/ou apropriados por um pequeno número de atores 

sociais, constatou-se que existem diversos vícios comuns que concorreram para o surgimento 

destas questões, dentre os quais, a dificuldade de superação do modelo difusionista-inovador e 

a não adoção de metodologias participativas durante e após os processos de concepção, 

elaboração e execução dos projetos de desenvolvimento rural.  

Em outras palavras, conhecer os progressos e desafios inerentes às ações realizadas 

pelos sujeitos sociais rurais e pelos profissionais da EMATER-MG no espaço-tempo de 

concepção, elaboração e execução destes projetos contribui para que possamos elucidar em 

detalhes como práticas espaciais ora heterônomas ora insurgentes concorrem para a 

manutenção, superação ou mitigação de questões que constituem obstáculos à reprodução 

sócio-espacial das famílias rurais no Vale do Jequitinhonha-MG e, por conseguinte, para a 

legitimação e fomento de modelos antagônicos de desenvolvimento para o campo. Desse 

modo, este exercício nos auxilia na construção de inteligibilidades recíprocas entre 

experiências possíveis e disponíveis que podem servir de subsídios a produtores rurais, 

extensionistas e outros agentes estatais na reformulação dos programas já implementados e de 

outros que serão concebidos para o porvir.  

 

 

5.1 Programa Minas Sem Fome (PMSF) 
 

 

Implementado a partir de 2004 na primeira gestão do governo Aécio Neves (PSDB – 

2003-2006), em uma conjuntura nacional marcada pela emergência do Programa FOME 

ZERO do governo Lula (PT – 2003-2006), o Programa MINAS SEM FOME (PMSF) tem 

como objetivo norteador a busca pela segurança alimentar e nutricional de famílias rurais e 

urbanas em situação de vulnerabilidade social. O programa é executado pela Secretaria de 

Agricultura Pecuária e Abastecimento (SEAPA), sob a gerência da EMATER-MG, e conta 

com o apoio das prefeituras municipais e com a gestão e controle social dos Conselhos 

Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRSs) – ou, na sua falta, do Conselho 

Gestor do PMSF – (EMATER-MG, 2011b).  

Por meio de ações destinadas ao fomento da produção de alimentos, à agregação de 

valor aos produtos agropecuários e à geração de renda pela comercialização do excedente, 

busca-se promover a inclusão produtiva das populações de baixa renda, o resgate de sua 

cidadania e a redução dos índices de pobreza no estado. A operacionalização do programa se 
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concentra em quatro categorias de projetos: produtivos, agregação de valor, infraestrutura e 

capacitações (EMATER-MG, 2011b).  

1- Projetos produtivos: doação de sementes de lavouras (milho, feijão e sorgo) e 

de hortaliças, mudas e fertilizantes para pomares domésticos, materiais e 

equipamentos para atividade apicultora, tanques redes e rações para atividade 

piscicultora, pintainhas e rações para avicultura de postura. 

2- Projetos de agregação de valor: construção e/ou reforma de agroindústrias 

comunitárias e fornecimento de equipamentos para beneficiamento dos alimentos, 

doação de tanques de uso coletivo para coleta e resfriamento de leite, apoio à 

atividade do artesanato. 

3- Projetos de infraestrutura: apoio à implantação de redes domiciliares de 

abastecimento de água, apoio à implantação de feiras livres da agricultura 

familiar. 

4- Projetos de Capacitação: ações de capacitação de agricultores familiares e de 

jovens rurais pelo “Projeto Transformar”. 

 

Ao longo dos 12 anos de implementação do PMSF foram investidos mais de R$ 100 

milhões em ações que beneficiaram cerca de 2 milhões de famílias (com repetição) 

(EMATER-MG, 2011b). 

Para sua operacionalização, os extensionistas da EMATER-MG são responsáveis pela 

mobilização e capacitação dos agricultores familiares organizados em associações 

comunitárias, distribuição de insumos, sementes e equipamentos de trabalho e prestação de 

assistência técnica aos agricultores envolvidos nas atividades produtivas apoiadas pelo 

programa.  

Nos municípios do recorte espacial da pesquisa, as ações voltadas à execução do 

PMSF subsidiaram o desenvolvimento das seguintes iniciativas: 1) implantação de unidades 

coletivas de coleta e estocagem do leite por meio da distribuição de tanques de resfriamento; 

2) construção de agroindústrias comunitárias de produção de farinha de mandioca; 3) 

implantação de padarias comunitárias para fabricação de pães, bolos e biscoitos; 4) apoio à 

atividade apicultora por meio da realização de cursos de capacitação e da distribuição de 

colmeias, fumigadores, formões e equipamentos de proteção; 5) implantação de sistemas de 

distribuição e armazenamento de água; 6) distribuição de barracas, jalecos e balanças digitais 

para os produtores familiares que comercializam nas feiras livres; 7) distribuição de sementes 

de milho, feijão, sorgo e hortaliças, mudas de árvores frutíferas, fertilizantes sintéticos, 

pintainhas e rações; 8) capacitação de jovens rurais por meio do programa TRANSFORMAR. 

Em Capelinha-MG e Diamantina-MG, por exemplo, criadores de gado leiteiro das 

comunidades rurais de Ponte Nova e Inhaí foram beneficiados com a doação de um tanque de 
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resfriamento do leite para uso coletivo (FIG. 39), o qual tinha um preço médio em torno de R$ 

15 mil na época em que fora obtido, valor bastante alto a ser pago por produtores de pequeno 

porte destas comunidades. Para a sua instalação, foi construído um imóvel com recursos 

próprios da associação comunitária de Ponte Nova e no caso da comunidade de Inhaí (FIG. 

35) com apoio financeiro da prefeitura municipal de Diamantina. De acordo com os 

entrevistados, a elaboração dos projetos para o recebimento deste equipamento ocorreu tanto a 

partir de demanda de determinados grupos de produtores das comunidades como também por 

influência dos profissionais da EMATER-MG, os quais avaliaram que as associações 

comunitárias das quais fazem parte são mais organizadas e ativas do que outras existentes nos 

municípios.  

 

FIGURA 35: Da esquerda para a direita: tanque de resfriamento do leite obtido pela associação comunitária de 

Ponte Nova, município de Capelinha-MG, por meio do Programa Minas Sem Fome, e local de coleta do produto 

na comunidade de Inhaí, Diamantina-MG. Fonte: Trabalho de campo, 2015. Autor: DINIZ, R. F. 
 

Quando o projeto para aquisição deste equipamento foi elaborado, seus idealizadores 

informaram que o mesmo beneficiaria cerca de 30 famílias em Ponte Nova e 12 em Inhaí, 

porém, em 2015 o seu uso era feito por apenas 12 famílias na primeira comunidade e seis na 

segunda. De acordo com os produtores entrevistados, a diferença entre estes números ocorre 

porque durante a escolha dos projetos a serem aprovados privilegiavam-se as propostas que 

tivessem a maior quantidade de pessoas a serem beneficiadas diretamente com o uso do 

equipamento, sendo assim, seus idealizadores informaram um total de famílias 

“potencialmente” beneficiárias superior àquele que, de fato, viria a utilizá-lo logo após a sua 

aquisição. Além disso, nos últimos anos alguns destes beneficiários diminuíram ou mesmo 

abandonaram a produção leiteira, deixando, com isso, de utilizar o tanque comunitário. 
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Os usuários deste equipamento são todos agricultores familiares que possuem a DAP e 

que dispõem de um rebanho de 2 a 15 vacas e novilhas, as quais são de raças rústicas, 

denominadas por “pé-duro”, consideradas mais adaptadas ao clima da região, mais fortes e 

resistentes aos agentes patogênicos e de engorda mais rápida, porém menos produtivas (até 

70% menos) que as outras raças por eles criadas, como Holandesa, Jersey e Girolando. Os 

animais destas raças foram adquiridos após a implementação do projeto, visando aumentar a 

produção leiteira e os rendimentos dos produtores, enquanto que os que são considerados “pé-

duro” são criados em menor quantidade por serem mais baratos, menos exigentes em tratos 

com a alimentação e a saúde e servirem para reprodução de bezerros que, por terem um ritmo 

de crescimento e engorda mais rápido, são destinados ao abate para produção de carne. A 

alimentação destes animais provém de fontes como pastagens nativas e exóticas (sobretudo do 

capim braquiária), cana-de-açúcar, ração balanceada, suplementos proteicos etc. A produção 

leiteira dos rebanhos de cada produtor gira em torno de 20 a 100 litros/dia em Ponte Nova e 

entre 5 e 30 em Inhaí, sendo que nesta comunidade houve ao longo dos últimos anos uma 

diminuição mais expressiva na produção e armazenamento do leite (cerca de 2/3) em virtude 

de questões como estiagens prolongadas, baixo estoque de alimentos para os animais e atrasos 

no pagamento pelo comprador (até 3 meses de atraso). A ordenha dos animais é realizada por 

todos os produtores de forma manual e o leite é colocado em recipientes de plástico 

(conforme as normas que regulamentam esta atividade) e transportado por eles até a unidade 

onde está situado o tanque de armazenamento e resfriamento. 

O armazenamento do produto e o teste de sua acidez são feitos diariamente por uma 

pessoa destas comunidades, a qual é paga pela prefeitura municipal para receber, medir e 

registrar a produção de cada fornecedor que normalmente entrega uma ou duas vezes por dia. 

Além do teste feito diariamente durante a coleta do produto, a empresa compradora também 

realiza análises esporádicas para assegurar a sua qualidade. 

A venda da produção é feita para um laticínio sediado nos municípios de Capelinha e 

Diamantina, que pagava em junho de 2015 cerca de R$ 0,97 pelo litro do leite, valor 

equivalente à cotação do preço líquido pago ao produtor no estado de Minas Gerais conforme 

os dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada/Escola Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz (CEPEA/ESALQ), e o revendia ao governo do estado por R$ 

1,20, o qual, por sua parte, doava o produto às famílias carentes beneficiárias do programa 

Minas Sem Fome. Em Ponte Nova cada produtor podia comercializar até 32 litros de leite/dia 

naquele ano, enquanto que em Inhaí esta quota foi reduzida para 22 litros/dia, quantidade que, 
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segundo os entrevistados, é estipulada pelo governo do estado e está, em muitos casos, abaixo 

da capacidade produtiva dos produtores, os quais vendem o excedente na comunidade ou 

fabricam queijos, requeijões, manteigas e doces para consumo familiar e/ou comercialização. 

A coleta do montante produzido nas comunidades é feita de 2 a 3 vezes por semana pelo 

caminhão do laticínio, variando entre 800 e 1.500 litros/dia em Ponte Nova e 100 e 200 litros 

em Inhaí.  

O acesso a este equipamento proporcionou diversos benefícios aos produtores e 

induziu várias mudanças em suas técnicas de produção, rebanhos e unidades produtivas, a 

saber84:  

1) melhoria das condições higiênico-sanitárias de produção, conservação e 

armazenamento do leite, o que reduziu as perdas que ocorriam por causa da 

carência de conhecimentos e do acesso a este tipo de tecnologia;  

2) venda garantida com a abertura de novos mercados;  

3) melhoria da renda em decorrência da redução de perdas e do aumento da produção 

(em torno de 100% a 200%);  

4) aquisição de matrizes com melhor produtividade (Girolando, Jersey e Holandesa) 

e adoção da técnica de inseminação artificial visando o melhoramento genético do 

rebanho;  

5) aquisição de novos conhecimentos sobre o cuidado com a saúde dos animais e 

com a diversificação de sua alimentação;  

6) redução dos custos com a mão-de-obra para o recebimento e análise do leite (paga 

com recursos do poder público municipal) etc.  

Estes e outros fatores constituíram incentivos importantes à manutenção da atividade 

desenvolvida pelos produtores entrevistados, possibilitando-lhes fortalecer a estratégia de 

diversificação da geração de renda em seus estabelecimentos e garantir a reprodução sócio-

espacial de suas famílias no campo. 

No entanto, ainda persistem alguns problemas que impedem o aprimoramento das 

técnicas de produção e beneficiamento do produto, a ampliação do projeto e o fortalecimento 

e expansão da pecuária leiteira nestas comunidades, como por exemplo:  

1) preço pago pelo leite inferior ao almejado pelos produtores e em determinados 

períodos insuficiente para cobrir os custos de produção;  

2) carência de conhecimentos e recursos financeiros para alcançar a autonomia da 

produção alimentar em seus estabelecimentos produtivos e garantir estoques de 

                                                 
84 Os benefícios alcançados, bem como problemas surgidos ou não superados, por estes e outros projetos 

analisados mais à frente foram identificados tanto por meio do depoimento dos agricultores e extensionistas 

entrevistados, quanto pelas nossas observações e análises das mudanças ocorridas a partir da execução das ações 

voltadas à implementação dos programas de governo.  
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alimentos adequados, nutritivamente diversificados e mais econômicos para os 

períodos de estiagem;  

3) carência de maquinários e conhecimentos para beneficiamento do leite com a 

fabricação de derivados de maior valor agregado; 

4) atrasos no pagamento feito pelo governo do estado;  

5) assistência técnica insuficiente para atender as demandas dos produtores etc. 

 

Ademais, é oportuno observar que para os produtores de Ponte Nova que ainda não 

utilizam o tanque de resfriamento coletivo, a permissão para também usufruírem deste 

equipamento estava condicionada em 2015 ao pagamento de uma taxa única de R$ 150,00, a 

qual, segundo um dos entrevistados, referia-se aos gastos realizados pelos demais usuários 

para a execução do projeto, especialmente a construção do imóvel onde está instalado o 

tanque. 

Com o propósito de superar parte destes problemas, apenas os produtores de Ponte 

Nova se mobilizavam naquele ano buscando apoio financeiro e técnico para a construção de 

uma pequena agroindústria coletiva para a fabricação de iogurtes, doces, queijos e outros 

derivados do leite, enquanto que os produtores de Inhaí reduziam ou mesmo cessavam a 

utilização do tanque de resfriamento em razão dos atrasos no pagamento da produção 

comercializada com o laticínio, das dificuldades encontradas para garantir a alimentação do 

rebanho em períodos de estiagens prolongadas e da desmobilização dos membros de sua 

associação comunitária.  

Outro projeto executado a partir do PMSF foi a implantação de uma padaria de uso 

coletivo na comunidade de Bom Jesus do Galego, município de Capelinha-MG. A construção 

do imóvel para desenvolvimento da atividade produtiva foi realizada com o apoio financeiro 

do poder público deste município e os equipamentos necessários à produção das quitandas, 

num valor total de cerca de R$ 18 mil, foram cedidos pelo PMSF a título de comodato – 

gratuitamente e pelo tempo de duração do convênio municipal com a EMATER-MG (FIG. 

36).  
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FIGURA 36: Da esquerda para a direita: imóvel onde funciona a padaria comunitária de Bom Jesus do Galego, 

município de Capelinha-MG, e equipamentos utilizados para fabricação das quitandas adquiridos por meio do 

Programa Minas Sem Fome. Fonte: Trabalho de campo, 2015. Autor: DINIZ, R. F. 

 

A demanda pela elaboração e execução deste projeto surgiu após a realização de 

cursos de capacitação oferecidos pelo SENAR, por intermédio da EMATER-MG, sobre temas 

como a produção de salgados e quitandas, gestão de empreendimentos produtivos, boas 

práticas na manipulação de alimentos etc. com 24 mulheres da comunidade. Com a 

experiência adquirida por meio destes cursos e a organização e mobilização do grupo de 

mulheres, os extensionistas rurais elaboraram um projeto para obtenção dos equipamentos 

necessários à fabricação das quitandas, tais como amassadeira, mesa panificadora, fogão 

industrial, estufa elétrica, refrigerador etc. Tais equipamentos foram doados em 2013, após o 

término da construção da sede da padaria – que durou um período de 3 a 4 anos em virtude de 

diversos atrasos do poder público municipal. 

No início do funcionamento da padaria, 12 mulheres trabalhavam de segunda a sexta-

feira produzindo pães, bolos, roscas e biscoitos para comercializarem nos mercados 

institucionais do PNAE e PAA, na própria comunidade e em outras vizinhas e no mercado 

urbano de Capelinha. Neste período, o apoio dos profissionais da EMATER-MG, 

especialmente da técnica de bem-estar social do município, foi fundamental para a 

organização e formação das mulheres, para as adequações necessárias às normas da vigilância 

sanitária e para a busca de novos mercados para os produtos fabricados. 

No entanto, tendo em vista que os rendimentos obtidos com a atividade eram muito 

baixos após serem divididos entre as 12, e algumas vezes até inferior aos custos com os 

insumos produtivos, e que o mercado local não absorvia tudo que era produzido 

semanalmente, pouco a pouco algumas mulheres começaram a deixar o projeto, restando, em 

2015, apenas três fabricando quitandas na padaria. Ressalta-se, a este respeito, que aquelas 

que deixaram de trabalhar neste empreendimento ainda mantém o direito de continuar 

utilizando os equipamentos, porém, não o exercem atualmente justamente porque não 

encontram mercado para a sua produção. 
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Quanto às mulheres que continuam no projeto, estas trabalham durante dois ou três 

dias da semana para produzirem quitandas que são comercializadas no PNAE e para 

atendimento às encomendas esporádicas feitas por pessoas da comunidade ou da cidade. A 

produção destinada ao programa é entregue duas vezes por mês na secretaria de educação do 

município de Capelinha – localizado a cerca de 30 km da comunidade – e três vezes por 

semana em duas escolas do distrito de Vendinha – distante cerca de 10 km da comunidade. O 

transporte até Capelinha é realizado pelo filho de uma das mulheres envolvidas no projeto, o 

qual cobrava R$ 50,00 pelo serviço, enquanto que para Vendinha elas utilizam gratuitamente 

o ônibus escolar que faz o trajeto entre a comunidade e o distrito. Os preços dos alimentos 

comercializados no programa são definidos em reuniões com os representantes do poder 

público e da EMATER-MG e são baseados em cotações feitas nos mercados locais sobre os 

valores das matérias-primas de produção. O pagamento é realizado mensalmente – sem 

ocorrência de atrasos – pela prefeitura municipal após a emissão de notas fiscais da produção 

comercializada – sem custo para as mulheres. Os valores recebidos são utilizados 

primeiramente para o pagamento das despesas com a atividade produtiva (energia elétrica, 

água, polvilho, ovos, farinha de trigo, óleo etc.), que têm um custo mensal de 

aproximadamente R$ 600,00, e o restante é destinado às mulheres, as quais são pagas por 

hora de trabalho, cujo valor é de apenas R$ 2,50 por cada hora85. Cumpre observar que a 

contabilidade dos gastos e recursos auferidos com a produção da padaria é realizada com o 

apoio da extensionista de bem-estar social da EMATER-MG, a qual também faz a 

intermediação entre as mulheres e os agentes do PNAE, de entidades que oferecem cursos de 

capacitação (SENAR, SEBRAE etc.) e do órgão de fiscalização sanitária municipal, e as 

auxilia em questões relacionadas à manutenção e troca dos equipamentos utilizados na 

fabricação das quitandas. 

Embora tenha trazido contribuições relevantes para a organização e inserção produtiva 

e geração de renda extra para as mulheres rurais, as quais constituem um público 

historicamente marginalizado pelas políticas públicas e subjugado nas relações de gênero no 

campo, a padaria comunitária encontra uma série de limitações que impede a sua ampliação, 

ou mesmo coloca em risco a sua continuidade, e que inviabiliza o controle e a apropriação 

efetiva de seu projeto por parte destes atores sociais. Dentre as principais questões 

vivenciadas por elas atualmente, destacam-se:  

                                                 
85 Equivalente a 70% do valor hora do salário mínimo no Brasil em 2015. Fonte: 

http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/salario_minimo.htm.  

http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/salario_minimo.htm
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1) dependência da compra de matérias-primas que poderiam ser produzidas na 

própria comunidade a um menor custo (ovos, polvilho, leite etc.);  

2) dificuldades em encontrar novos mercados para a venda de sua produção, como o 

comércio urbano e a feira-livre de Capelinha, onde foram proibidas pelo poder 

público municipal, por razões não devidamente justificadas, de expor e 

comercializar seus produtos;  

3) inconstância dos mercados institucionais, como o PAA, que foi encerrado em 

2014, e do PNAE, no caso das escolas que não demandam mais produtos pelo 

programa;  

4) problemas estruturais no imóvel (rachaduras e trincas nas paredes) que 

impossibilitam a obtenção do alvará sanitário para comercialização da produção 

em municípios vizinhos;  

5) custo elevado para o transporte dos produtos até a sede urbana de Capelinha;  

6) carência de recursos financeiros para adquirirem as matérias-primas a um menor 

custo; baixo valor recebido pela hora trabalhada etc. 

Com efeito, em virtude dessas questões, apenas uma pequena parcela do público ao 

qual o projeto se destinava conseguiu se apropriar de seus benefícios, e, com isso, a sua 

natureza “coletiva”/“comunitária” com potencial de fortalecer e diversificar as estratégias de 

reprodução sócio-espacial das mulheres rurais acabou se fragilizando e perdendo seu sentido, 

ou até mesmo, em determinados casos, questionada e deslegitimada por parte daquelas que 

ficaram excluídas do projeto.  

Outros exemplos de ações executadas a partir do PMSF nos municípios do recorte 

espacial da pesquisa foram a realização de cursos para a implantação/renovação de pomares 

domésticos, assim como a doação de mudas e sementes para os agricultores familiares 

desenvolverem seus pomares, e a organização de capacitações para jovens rurais por meio do 

Programa Transformar, abordando temas como “associativismo”, “Pronaf Jovem”, cursos de 

horticultura, de segurança alimentar e de piscicultura, como foram executadas na comunidade 

do Tombadouro, município de Datas-MG, e a realização de capacitações sobre a atividade 

apicultora e a distribuição de colmeias, fumigadores, formões e equipamentos de proteção 

para produtores de mel do município de Bandeira-MG. No caso da comunidade Tombadouro, 

as ações com os jovens ocorreram apenas enquanto durou o Programa Transformar (em torno 

de um mês de ações) e nenhum deles chegou a desenvolver um projeto produtivo com base 

nos conhecimentos adquiridos com as capacitações. Já em Bandeira, os cursos realizados e os 

equipamentos doados aos apicultores contribuíram para fortalecer as ações que já vinham 

sendo desenvolvidas pela equipe de extensionistas da EMATER-MG e pela implementação de 
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um projeto de desenvolvimento rural com o apoio de recursos do PCPR, o qual será analisado 

no item a seguir.  

Constata-se, desse modo, que a execução destes e de outros projetos subsidiados pelo 

PMSF gerou várias contribuições aos seus beneficiários além daquelas mencionadas acima, 

destacando-se sobretudo:  

1) alívio da penosidade do trabalho nas atividades de produção e beneficiamento de 

alimentos;  

2) fomento aos circuitos curtos de comercialização da produção familiar;  

3) apoio à diversificação produtiva;  

4) segurança alimentar e nutricional de famílias em situação de risco e 

vulnerabilidade social etc.  

Ademais, a forma como se dá a implementação do programa nos municípios 

contribuiu, ainda que com diversas limitações, para a organização coletiva dos agricultores 

familiares e fortalecimento de suas associações comunitárias, assim como fomentou a 

participação política no âmbito dos CMDRSs, fortalecendo os instrumentos de diálogo e 

deliberação democrática sobre questões relacionadas ao desenvolvimento rural nos 

municípios do Vale do Jequitinhonha-MG.  

Observa-se, com efeito, a instauração de práticas espaciais insurgentes que concorrem 

para a criação de espaços de contiguidade, cooperação e integração solidária no meio rural, 

nos quais são concebidos, elaborados e executados projetos e ações contra-hegemônicas que 

atendem aos anseios e necessidades dos sujeitos sociais e contribuem para a manutenção e 

fortalecimento de suas estratégias de reprodução sócio-espacial no campo. 

Cumpre observar, contudo, que a despeito desses avanços, a implementação do PMSF 

ainda não rompeu definitivamente com a promoção de práticas espaciais heterônomas, 

sobretudo porque continuam sendo executadas ações que contribuem para reforçar a natureza 

“assistencialista” e “difusionista” bastante criticada nos meios acadêmico e sociopolítico e por 

determinados profissionais da própria EMATER-MG, assim como contrariam os objetivos da 

transição agroecológica proposta pela PNATER. Citam-se, a título de exemplo, a doação de 

insumos sintéticos (fertilizantes e rações), ao invés de se implementar iniciativas voltadas à 

sua produção nos estabelecimentos rurais, e a distribuição de sementes que podem ser 

reutilizadas em apenas duas safras, em detrimento do fomento à produção e compartilhamento 

de sementes crioulas, o que se constitui um obstáculo à emancipação social e autonomia dos 

produtores familiares e à construção de sistemas produtivos mais econômicos, resilientes e 

sustentáveis, contrariamente, é claro, à concepção de “sustentabilidade” dada pela EMATER-
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MG ao programa, para a qual este conceito tem um intervalo temporal limitado a apenas três 

anos, conforme se observa no excerto a seguir: 

Todas estas sementes distribuídas são de categoria mínima CII, o que permite a 

utilização de parte da produção como sementes por mais duas safras, trazendo 

sustentabilidade ao programa. Assim, todos produtores beneficiados neste ano 

ficarão dois anos sem receber novas sementes de grãos (EMATER-MG, 2011b, p. 

5). 

 

 

5.2 Programa de Combate à Pobreza Rural (PCPR) 
 

 

Instituído em 2005 pelo Decreto Estadual Nº. 44.097, o Programa de Combate à 

Pobreza Rural (PCPR) foi implementado nas regiões norte e nordeste de Minas Gerais, as 

mais pobres do estado, em duas fases de operacionalização: a primeira, denominada PCPR I, 

entre 2006 e 2010, e a segunda, PCPR II, entre 2010 e 2011. O PCPR é uma versão 

reformulada do antigo Programa de Apoio ao Pequeno Produtor (PAPP), implementado 

nestas mesmas regiões nas décadas de 1980 e 1990. 

Coordenado pela Secretaria de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos 

Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas (SEDVAN86), por meio do Instituto de 

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (IDENE), e financiado com recursos 

do Banco Mundial (não reembolsáveis) e contrapartida do Tesouro Estadual, o programa foi 

executado em 188 municípios destas regiões. Seus objetivos foram contribuir para a redução 

dos índices de pobreza, melhoria da renda e da qualidade de vida, e fortalecimento do capital 

social nos espaços rurais por meio de investimento em projetos coletivos de natureza 

produtiva, social e em infraestrutura básica, executados diretamente pelas associações 

comunitárias. Dentre as ações apoiadas, destacam-se: 

1) Sistemas Produtivos: construção de agroindústrias de farinha de mandioca, 

unidades de beneficiamento de grãos, café e outras culturas, oficina de 

confecções, apoio às atividades de piscicultura, apicultura, ovinocultura, 

caprinocultura, mecanização agrícola etc. 

2) Infraestrutura básica: construção de pequenas barragens, poços tubulares, 

cisternas, pontes, armazéns comunitários, construção/recuperação de estradas, 

instalação de infraestrutura de serviço de eletrificação rural etc. 

3) Fins sociais: construção/reforma de escolas e postos de saúde, lavanderias 

comunitárias, centros sociais, melhorias habitacionais etc. (MINAS GERAIS, 

2011). 

 

                                                 
86 Denominada, a partir de 2013, por Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste 

de Minas Gerais (SEDINOR).  
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A elaboração dos projetos foi feita por empresas públicas e privadas contratadas pelas 

associações comunitárias, as quais deveriam realizar cotações de preços por meio de três 

orçamentos, sendo admitida a proposta de menor valor. Do total de projetos executados nas 

duas versões do PCPR, cerca de 70% foram elaborados pela EMATER-MG e 30% por 

empresas privadas, segundo informações obtidas com a SEDINOR em 2015 por meio da lei 

de acesso à informação (Protocolo 01590.000001/2015-17). Os valores cobrados pela 

empresa pública mineira variaram entre 2% e 4% do orçamento financeiro de cada projeto 

elaborado, estipulados dentro dos limites de cobrança do manual do PCPR, que era de 2% a 

8%, conforme informado por um coordenador estadual da empresa.  

Após a elaboração dos projetos, os mesmos deveriam ser levados aos espaços de 

decisão dos CMDRSs, os quais são formados por, no mínimo, 70% de agricultores familiares. 

Nestes conselhos, as propostas eram escolhidas por meio de ampla concorrência, sendo que 

todas aquelas apresentadas e votadas deveriam ser formalizadas nas atas de reunião. Após 

serem aprovados, os projetos eram executados diretamente pelas associações comunitárias a 

partir da assinatura de convênios com o IDENE. 

Entre 2006 e 2010 foram investidos R$ 95 milhões na implementação do PCPR I por 

meio da execução de 1.734 projetos, os quais beneficiaram cerca de 115 mil famílias. Do total 

de projetos implementados, 54,03% correspondiam aos empreendimentos produtivos, 30,05% 

às obras de infraestrutura e 15,92% às iniciativas de fins sociais. Já no PCPR II foram 

investidos R$ 28 milhões para a execução de 917 projetos, dos quais 48,75% correspondiam 

aos empreendimentos produtivos, 38,82% às obras de infraestrutura e 12,43% às iniciativas de 

fins sociais. Nesta segunda fase foram beneficiadas 48.851 famílias, totalizando, ao final de 

seis anos, 163.851 famílias rurais (com repetição). Este número de famílias beneficiadas deve 

ser, contudo, relativizado, visto que, conforme demonstraremos a seguir, refere-se ao total de 

famílias “potencialmente beneficiárias” informado quando da elaboração dos projetos de 

desenvolvimento rural, os quais, após a sua implementação, foram efetivamente apropriados, 

em muitas comunidades, por um quantitativo menor de sujeitos sociais.  

Em 2015, o governo de Minas deu início a um processo de reformulação do programa. 

Na primeira etapa foram identificados os projetos implementados que estavam paralisados ou 

com bens em desuso por falta de execução física ou documental. A partir disso, objetiva-se 

promover a requalificação destes projetos para que possam atender, efetivamente, às 

demandas propostas pelas associações comunitárias. Ademais, almeja-se apoiar a execução de 

projetos de escala mais ampla, envolvendo mais de uma associação ou município na 
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implementação de ações em conjunto, semelhante ao modo de operacionalização do Programa 

Territórios da Cidadania (PTC).  

A este respeito, cumpre observar que as análises feitas pela SEDINOR em 2015 

evidenciaram vários casos de aplicação irregular dos recursos financeiros recebidos pelas 

associações comunitárias ou de projetos paralisados e com bens em desuso por falta de 

manutenção, conforme destacado em reportagem publicada pelo diário de notícias mineiro “O 

Tempo”87. 

No que concerne às ações realizadas pelos extensionistas da EMATER-MG para a 

operacionalização do PCPR, estas se deram a partir da divulgação do programa às associações 

comunitárias, apoio à gestão dos CMDRSs, elaboração de projetos quando contratada pelas 

associações e prestação de serviços de ATER durante e após a execução dos 

empreendimentos de desenvolvimento rural. 

Nos municípios do recorte espacial da pesquisa foram executados 315 projetos nos 

PCPR I e II, financiados com um aporte total de R$ 13,8 milhões e beneficiando 17.486 

famílias (com repetição) (TAB. 36). 

TABELA 36  

Número de projetos executados, famílias beneficiadas e valor dos recursos financeiros investidos na 

implementação do Programa de Combate à Pobreza Rural (PCPR) I e II nos municípios dos Territórios da 

Cidadania do Vale do Jequitinhonha-MG que integram o recorte espacial da pesquisa – 2006-2011 

 
Fonte: Dados disponibilizados pela SEDINOR em atendimento à lei de acesso à informação (Protocolo 

01590.000001/2015-17). Tabulação e organização dos dados: DINIZ, R. F. 

 

                                                 
87 Disponível em: <http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/pente-fino-revela-conv%C3%AAnios-

sem-execu%C3%A7%C3%A3o-em-%C3%A1rea-carente-1.1209893>. Acesso em 28 mar. 2017 

Municípios Projetos executados Famílias beneficiadas Valor total dos projetos

ALMENARA 7 644 R$ 577.262,12

ARAÇUAÍ 15 754 R$ 700.969,73

BANDEIRA 22 641 R$ 703.214,57

BERILO 10 429 R$ 666.521,79

CAPELINHA 26 1.306 R$ 575.064,90

CHAPADA DO NORTE 12 1.434 R$ 858.571,66

COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS 11 690 R$ 448.896,12

DATAS 12 762 R$ 542.890,22

DIAMANTINA 14 914 R$ 473.473,68

FELÍCIO DOS SANTOS 13 663 R$ 605.147,37

FELISBURGO 19 474 R$ 578.422,08

ITAOBIM 12 482 R$ 548.678,07

ITINGA 15 1.362 R$ 769.857,85

JEQUITINHONHA 15 399 R$ 609.360,41

MINAS NOVAS 19 648 R$ 879.665,21

PONTO DOS VOLANTES 16 774 R$ 758.952,29

SÃO GONÇALO DO RIO PRETO 8 379 R$ 498.976,56

SENADOR MODESTINO GONÇALVES 12 769 R$ 650.636,13

SERRO 11 1.327 R$ 605.097,78

TURMALINA 15 1.161 R$ 525.099,10

VEREDINHA 11 424 R$ 586.047,52

VIRGEM DA LAPA 20 1.050 R$ 680.417,53

TOTAL 315 17.486 R$ 13.843.222,69
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As iniciativas de desenvolvimento rural apoiadas nestes municípios abrangeram 

projetos direcionados aos sistemas produtivos, à infraestrutura básica, ao meio ambiente e às 

ações sociais nas comunidades rurais, conforme se observa no quadro 9. 

QUADRO 9  

Projetos de desenvolvimento implementados a partir do Programa de Combate à Pobreza Rural (PCPR) I e II nos 

municípios dos Territórios da Cidadania do Vale do Jequitinhonha-MG que integram o recorte espacial da 

pesquisa – 2006-2011 

 
Fonte: Dados disponibilizados pela SEDINOR em atendimento à lei de acesso à informação (Protocolo 

01590.000001/2015-17). Tabulação e organização dos dados: DINIZ, R. F. 
 

No que concerne ao financiamento de projetos produtivos, a construção ou reforma de 

agroindústrias coletivas foi uma das principais ações executadas com o propósito de gerar 

renda aos agricultores familiares.  

Em Bandeira-MG, Couto de Magalhães de Minas-MG, Ponto dos Volantes-MG, São 

Gonçalo do Rio Preto-MG e Veredinha-MG, por exemplo, a atividade de produção de 

derivados da mandioca (farinha, goma e polvilho) foi fomentada a partir da readequação das 

instalações de beneficiamento desta cultura e da aquisição de novos maquinários (FIG. 37). 

  

FIGURA 37: Da esquerda para a direita: investimentos do Programa de Combate à Pobreza Rural (PCPR): 

imóvel da agroindústria de derivados da mandioca na comunidade de Canjicas, município de Couto de 

Sistemas produtivos Infraestrutura e Ações ambientais Fins sociais

Aquisição de tratores e implementos agrícolas de uso 

coletivo
Telefones comunitários Construção/reforma habitacional

Aquisição de barracas para agricultores feirantes Cisternas de captação de águas pluviais Construção de instalações sanitárias

Fomento à bovinocultura leiteira e à suinocultura por meio 

da aquisição de matrizes e insumos de alimentação
Construção de pontes e passarelas

Construção/reforma das sedes dos 

centros comunitários

Hortas comunitárias Construção de galpão multiuso Centros de informática

Tanques de coleta e resfriamento do leite Laboratório de análise do solo
Aquisição de instrumentos e vestimentas 

para grupos musicais tradicionais

Construção/reforma de agroindústrias de farinha de 

mandioca, cachaça, rapadura e açúcar mascavo, doces, 

beneficiamento de café, cereais, mel, produção de quitandas, 

artesanatos e roupas

Construção/ampliação das redes de abastecimento 

de água (poços artesianos, encanamento de águas 

fluviais)

Construção de aviários coletivos, aquisição de matrizes e 

custeio de insumos para alimentação das aves
Recuperação de nascentes

Viveiros para produção de mudas de espécies arbóreas
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Magalhães de Minas-MG, e maquinários utilizados no processo de beneficiamento desta cultura na agroindústria 

da comunidade de Santa Terezinha/Marinheiros, município de Ponto dos Volantes-MG. Fonte: Trabalho de 

campo, 2015. Autor: DINIZ, R. F. 

 

O valor dos investimentos destinados aos projetos de fomento às agroindústrias nestes 

cinco municípios variou entre R$ 31 mil e R$ 74 mil e o total de famílias beneficiadas entre 

12 e 60 (TAB. 37). Em comunidades como Estiva e Pontezinha, os produtores já haviam 

recebido alguns maquinários doados por entidades filantrópicas, como o Fundo Cristão (Child 

Found) e a Cáritas Brasileira, ou por ministérios do governo federal, como o antigo MDA, e 

os recursos por elas obtidos foi destinado à construção/reforma do imóvel onde funciona a 

agroindústria ou a aquisição de novos maquinários.  

TABELA 37  

Número de famílias beneficiadas e valor dos projetos de fomento à atividade de beneficiamento da mandioca 

financiados pelo Programa de Combate à Pobreza Rural (PCPR) I e II nos municípios que integram o recorte 

espacial da pesquisa nos Territórios da Cidadania do Vale do Jequitinhonha-MG – 2006-2011 

Comunidade rural Município Famílias beneficiadas Valor do projeto 

Canjicas Couto de Magalhães de Minas-MG 12 R$ 31.718,39 

Santa Terezinha e Região Ponto dos Volantes-MG 60 R$ 74.039,35 

Virgem das Graças Ponto dos Volantes-MG 45 R$ 51.408,58 

Estivas São Gonçalo do Rio Preto-MG 50 R$ 46.605,66 

Pontezinha Veredinha-MG 35 R$ 36.666,69 

Timorante Bandeira-MG 30 R$ 68.799,71 

Fonte: Dados disponibilizados pela SEDINOR em atendimento à lei de acesso à informação (Protocolo 

01590.000001/2015-17). Tabulação e organização dos dados: DINIZ, R. F. 

 

Após a inauguração destas unidades produtivas, o número de famílias beneficiadas 

aumentou apenas na comunidade de Santa Terezinha e região, passando a ser mais de 100 

famílias segundo um agricultor entrevistado, enquanto que em Pontezinha se manteve em 

torno de 35, e nas demais foi reduzido sensivelmente: em Canjicas apenas três famílias, em 

Virgem das Graças somente cinco, em Timorante 10 e em Estivas em torno de 25. Dentre os 

fatores que justificam essa diminuição, os principais são: informação de um número de 

beneficiários “potenciais” superior àquele que de fato utilizaria os maquinários; ocorrência de 

estiagens extremas e prolongadas que provocaram perdas nas lavouras de mandioca; 

desmobilização das associações e grupos de produtores; carência de terras para formação de 

lavouras e a aposentadoria de muitos agricultores. 

Para utilizarem os maquinários, os produtores devem realizar um pagamento à 

associação comunitária, que varia entre 2,5% e 6% da produção obtida após o beneficiamento 

da mandioca e é destinado à manutenção da instalação produtiva. Para os agricultores de 

outras comunidades que também se beneficiam da agroindústria, os valores cobrados são 

aproximadamente 100% superior àquele pago pelos associados.  
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A principal atividade realizada nestas agroindústrias é a produção da farinha de 

mandioca, considerada um dos alimentos tradicionais da culinária do Vale do Jequitinhonha-

MG e de regiões vizinhas, como o norte de Minas Gerais e o nordeste brasileiro. Em algumas 

comunidades os agricultores familiares também produzem o polvilho e a goma de mandioca, 

utilizados na produção de biscoitos, pães-de-queijo e beijus (tapiocas).   

A fabricação destes produtos ocorre entre os meses de agosto e novembro e é 

comercializada predominantemente nas feiras livres realizadas na sede dos municípios, e, em 

menor proporção, no comércio urbano, nas comunidades e pelo PNAE. O valor de cada 

produto varia conforme a sua oferta e demanda nos mercados locais, e em 2015 o 

“prato”/“medida” da farinha (quantidade equivalente a 1,5 quilo) era comercializado entre R$ 

4,00 (sobretudo em municípios do Baixo e Médio Jequitinhonha) e R$ 10,00 (sobretudo em 

municípios do Alto Jequitinhonha), enquanto que um quilo da goma e do polvilho custava 

entre R$ 5,00 e R$ 8,00, valores equivalentes ou abaixo do preço pago pela farinha/polvilho 

industrializados vendidos em supermercados dos municípios pesquisados, que são de 

qualidade inferior e provenientes de outras regiões do estado de Minas Gerais e de outros 

estados. 

A partir da reestruturação e requalificação das instalações produtivas destas 

agroindústrias, os agricultores familiares que fazem o seu uso alcançaram progressos 

consideráveis nos esforços empreendidos para aprimorar, fortalecer e expandir a atividade de 

fabricação de derivados da mandioca, a saber:  

1) aumento da renda com a comercialização de produtos de maior valor agregado; 

2) melhoria das condições higiênico-sanitárias de beneficiamento da mandioca; 

3) melhoria, ampliação e modernização das instalações produtivas, o que possibilitou 

atender aos agricultores de outras comunidades; 

4) alívio da penosidade do trabalho, redução do tempo de trabalho e do uso da mão-

de-obra nas atividades produtivas, o que diminuiu os custos de produção etc.  

Com efeito, muitos agricultores conseguiram manter ou ampliar as fontes de renda em 

seus estabelecimentos produtivos, assegurar a reprodução social de suas famílias no campo e 

evitar o êxodo de seus membros para as cidades ou a venda de sua mão-de-obra a baixos 

preços para outros sujeitos sociais nos meios rural ou urbano.  

No entanto, algumas questões problemáticas ainda permaneceram ou mesmo surgiram 

após a execução destes projetos, impedindo a apropriação efetiva dos seus benefícios por 

outros sujeitos sociais e a sua ampliação e fortalecimento, tais como:  
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1) estiagens extremas e prolongadas que tornaram muitas lavouras de mandioca 

improdutivas; 

2) perda na qualidade organoléptica da farinha em virtude da substituição do modo de 

produção “artesanal” por outro mais “industrial”; 

3) insuficiência de terras para formação/ampliação das lavouras de mandioca; 

4) carência de conhecimentos sobre o manuseio de alguns equipamentos obtidos pelo 

projeto, como a máquina de produção da goma da mandioca; 

5) instalação de maquinários em locais inapropriados dentro do imóvel da 

agroindústria; 

6) carência de micro-tratores para o transporte da mandioca da lavoura até as 

agroindústrias; 

7) desconhecimento sobre o uso ecológico e racional de resíduos da produção, como 

a manipueira88; 

8) concorrência com a farinha produzida em outros estados;  

9) carência de assistência técnica etc. 

Visando sanar parte dessas questões, apenas os agricultores das comunidades de 

Canjicas, Pontezinha e Santa Terezinha e região se mobilizavam buscando apoio financeiro e 

técnico para o aprimoramento e ampliação do projeto produtivo, enquanto que os demais 

encontravam-se bastante desmotivados e sem o suporte necessário dos agentes públicos para 

solucionarem seus problemas e restabelecerem/ampliarem as atividades nas agroindústrias. 

Outros projetos produtivos apoiados pelo PCPR nos municípios do recorte espacial da 

pesquisa foram a construção de uma granja de criação e abate de frangos na comunidade de 

Santa Cruz, município de Datas-MG, e no assentamento de reforma agrária Transval, 

município de Jequitinhonha-MG, de uma unidade de beneficiamento do café na comunidade 

de Chapadinha, município de Capelinha-MG, de uma agroindústria de processamento e 

envasamento do mel na comunidade de Sobrado, município de Itaobim-MG, e no município 

de Bandeira-MG e de uma padaria comunitária no assentamento Transval (FIG. 38). 

 

 

 

                                                 
88Líquido extraído da mandioca que possui alta toxidade (composta por ácido cianídrico – HCN) e que, após 

passar por técnicas de manipulação com outros ingredientes, pode ser utilizada como complemento alimentar 

para o rebanho bovino, controle de parasitas das culturas agrícolas e animais (formigas, carrapatos, cupins etc.), 

fertilização dos solos, produção de vinagre e sabão etc., mas que tem sido despejada de forma concentrada e em 

grandes quantidades nos solos ou nos cursos hídricos, causando a sua contaminação. 
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FIGURA 38: De cima para baixo: Granja de criação e abate de frangos na comunidade de Santa Cruz, 

município de Datas-MG, padaria comunitária do assentamento Transval, município de Jequitinhonha-MG, 

unidade de processamento e envasamento do mel em Bandeira-MG e unidade de beneficiamento do café na 

comunidade de Chapadinha, município de Capelinha-MG, construídas com recursos do Programa de Combate à 

Pobreza Rural (PCPR) no Vale do Jequitinhonha-MG. Fonte: Trabalho de campo, 2015. Autor: DINIZ, R. F. 

 

O valor dos investimentos destinados aos projetos produtivos nestes cinco municípios 

variou entre R$ 13 mil e R$ 103 mil e o total de famílias beneficiadas entre 16 e 213 (TAB. 

38). 
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TABELA 38  

Projetos produtivos, número de famílias beneficiadas e valor dos recursos destinados a cada projeto pelo 

Programa de Combate à Pobreza Rural (PCPR) I e II nos municípios que integram o recorte espacial da pesquisa 

nos Territórios da Cidadania do Vale do Jequitinhonha-MG – 2006-2011 

Comunidade 

rural 
Município Projeto produtivo 

Famílias 

beneficiadas 

Valor do 

projeto 

Assentamento 

Transval 
Jequitinhonha-MG Padaria comunitária 29 R$ 63.078,87 

Assentamento 

Transval 
Jequitinhonha-MG 

Granja de engorda e abate de 

frangos 
28 R$ 13.714,00 

Associação dos 

Apicultores de 

Bandeira-MG 

Bandeira-MG 
Unidade de processamento e 

envasamento do mel 
26 R$ 103.485,34 

Chapadinha Capelinha-MG 
Unidade de beneficiamento do 

café 
213 R$ 97.260,83 

Santa Cruz Datas-MG 
Granja de engorda e abate de 

frangos 
36 R$ 24.911,66 

Sobrado Itaobim-MG 
Unidade de processamento e 

envasamento do mel 
16 R$ 56.928,13 

Fonte: Dados disponibilizados pela SEDINOR em atendimento à lei de acesso à informação (Protocolo 

01590.000001/2015-17). Tabulação e organização dos dados: DINIZ, R. F. 

 

Após a inauguração destas unidades produtivas, o número de famílias beneficiadas 

diminuiu significativamente em todos os projetos. Em 2015, a padaria comunitária do 

assentamento Transval era administrada por 12 mulheres, enquanto que a sua granja de 

engorda e abate de frangos encontrava-se inoperante. Neste mesmo ano, a unidade de 

processamento e envasamento do mel em Bandeira-MG atendia 15 apicultores do município, 

ao passo que a unidade da comunidade de Sobrado, em Itaobim-MG, beneficiava a produção 

de apenas seis apicultores. Em Chapadinha, a unidade de beneficiamento do café era utilizada 

por cerca de 40 cafeicultores, enquanto que em Santa Cruz, um conjunto de 16 mulheres, 

divididas em dois grupos de oito, compartilhavam o uso da granja comunitária.  

Diversos fatores contribuíram para a redução destes números e para a paralização das 

atividades, como no caso da granja do assentamento Transval, a saber:  

1) informação de uma quantidade de beneficiários “potenciais” superior àquela que 

estava, de fato, em condições de se apropriar dos projetos;  

2) desmobilização dos agricultores e das associações comunitárias; 

3) conflitos entre alguns beneficiários em decorrência de questões como divisão dos 

trabalhos e dos lucros obtidos com as atividades produtivas; 

4) perda da produção e de animais, no caso do mel e da granja do assentamento 

Transval, em razão de estiagens prolongadas e da carência de conhecimentos e 

recursos financeiros para alcançar a autonomia da produção alimentar e garantir 

estoques de alimentos adequados em períodos de maior demanda; 

5) fraco dinamismo econômico do mercado local para absorver a produção das 

agroindústrias; 
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6) aquisição de maquinários de beneficiamento das culturas agrícolas por produtores 

que utilizavam os equipamentos dos projetos comunitários, como no caso dos 

cafeicultores de Chapadinha etc. 

Para os demais sujeitos sociais que ainda estão inseridos nestes projetos, o acesso às 

suas instalações produtivas permitiu-lhes alcançar progressos importantes no 

desenvolvimento das atividades agrícolas e de criação de pequenos animais, a saber: 

1) viabilização do acesso a equipamentos de alta tecnologia e custo elevado, 

impossíveis de serem adquiridos individualmente por produtores de baixa renda 

como os indivíduos pesquisados; 

2) aumento e diversificação dos rendimentos econômicos; 

3) melhoria das condições higiênico-sanitárias de beneficiamento e conservação dos 

produtos agroalimentares; 

4) inserção produtiva de atores historicamente marginalizados, como as mulheres e os 

assentados de programas de reforma agrária; 

5) estabelecimento de condições favoráveis ao aumento da produção; 

6) estímulo ao dinamismo econômico das comunidades e dos municípios; 

7) inserção dos produtores nos mercados institucionais do PAA e PNAE; 

8) melhoria da qualidade de vida e das condições de trabalho; 

9) padronização e agregação de valor aos produtos agropecuários; 

10) melhoria do sabor dos alimentos, como no caso do café dos produtores de 

Chapadinha, que antes do projeto era classificado89 como “bebida rio” ou “bebida 

riada”, cujas sacas possuem um baixo preço de mercado, e a partir do 

beneficiamento do grãos passou a ser classificado como “bebida dura”, de maior 

valor de comércio (diferença de até R$ 200,00 por saca em relação aos cafés de 

bebida rio ou riada); 

11) aumento dos rendimentos econômicos com o beneficiamento do café, que antes era 

vendido em “coco” – sem secar e limpar – e a partir do uso dos maquinários da 

unidade de beneficiamento passou a ser comercializado seco e limpo, cujo valor de 

mercado é aproximadamente 70% superior ao café em “coco”; 

12) melhoria da “renda” do café – antes era necessário quatro sacos do café em “coco” 

para produzir um saco do café limpo, após o uso dos equipamentos de secagem, 

essa relação passou a ser de 3 x 1; 

13) obtenção do alvará sanitário que permite a comercialização da produção no 

município e no estado de Minas Gerais; 

14) aquisição de novos conhecimentos e técnicas de produção por meio da participação 

em cursos de capacitação; 

15) redução no corte de árvores, como no caso dos produtores de mel da comunidade 

Sobrado, que, quando realizavam a coleta tradicional do mel nas matas, faziam a 

derrubada de árvores nativas; 

                                                 
89 Sobre a classificação das bebidas do café, consultar: <http://revistacafeicultura.com.br/?mat=30397>  
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16) diminuição dos custos de produção;  

17) fomento à modernização dos estabelecimentos agropecuários etc. 

Por outro lado, alguns problemas ainda persistem ou surgiram ao longo dos anos de 

execução dos projetos, impossibilitando a apropriação efetiva de seus benefícios por todos os 

sujeitos sociais nas comunidades rurais e até mesmo colocando em risco a continuidade das 

atividades realizadas nas unidades de produção e beneficiamento construídas, a saber:  

1) dependência de insumos externos para produzir os alimentos, como no caso da padaria 

do assentamento Transval, e para alimentar os animais, no caso da granja de Santa 

Cruz, o que torna consideravelmente elevado os custos de produção; 

2) dificuldades de encontrar novos mercados para a comercialização dos produtos 

agroalimentares; 

3) problemas na infraestrutura das instalações produtivas e com o acesso à energia 

elétrica, causando prejuízos aos produtores rurais, como ocorreu com as mulheres da 

comunidade Santa Cruz quando, em virtude de uma longa interrupção do fornecimento 

de energia, perderam cerca de 200 quilos de carne de frango; 

4) atrasos no recebimento de recursos para ampliação dos projetos; 

5) carência de conhecimentos e técnicas para melhorar a qualidade dos produtos, como 

no caso dos cafeicultores de Chapadinha que ainda não conseguiram produzir um café 

de bebida melhor que a “dura”, como “mole” ou “estritamente mole”; 

6) insuficiência de conhecimentos para realizar o controle eficaz e ecológico de agentes 

patogênicos das culturas agrícolas e das colmeias de abelhas, assim como para 

substituir o uso de insumos sintéticos para fertilização dos solos; 

7) dificuldades em conseguir melhores rendimentos com a atividade produtiva a partir da 

fabricação produtos de maior valor agregado, como no caso dos apicultores que ainda 

não conseguem extrair o própolis das colmeias; 

8) dependência dos “atravessadores” para comercialização da produção, como no caso 

dos cafeicultores de Chapadinha; 

9) preço de mercado dos produtos, como o café, muitas vezes insuficiente para cobrir os 

custos com os insumos de produção – enquanto os insumos sintéticos tiveram seus 

preços aumentados ao longo dos últimos anos, o valor da saca de café no mercado 

apresentou variações bem abaixo dos custos produtivos; 

10) carência de tecnologias que possibilitem agregar maior valor ao café, como máquinas 

de torrefação; 

11) carência de assistência técnica especializada na atividade cafeicultora; 

12) não inserção dos agricultores em programas de certificação dos produtos 

agroalimentares, como o Certifica Minas Café etc. 

Constata-se, portanto, que a implementação do PCPR I e II nos municípios dos TCs do 

Vale do Jequitinhonha-MG propiciou, por um lado, a reestruturação e a requalificação das 

instalações produtivas de uso coletivo com equipamentos de alta tecnologia que geraram 
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diversos benefícios à manutenção e à diversificação das estratégias de reprodução social dos 

agricultores familiares que conseguiram se beneficiar de fato do seu uso, assim como 

contribuiu para fortalecer, ainda que com diversas limitações em determinados municípios, os 

espaços de diálogo e decisão democrática das associações comunitárias e dos CMDRSs.  

Em outros termos, semelhante ao PMSF, o PCPR também subsidiou a reprodução de 

práticas espaciais insurgentes que fomentaram a instituição/fortalecimento de espaços de 

contiguidade nas comunidades rurais, onde novas horizontalidades e solidariedades foram 

estabelecidas entre os sujeitos sociais rurais que se engajaram na concepção e execução de 

projetos contra-hegemônicos de desenvolvimento comunitário.  

Contudo, conforme demonstramos acima, determinados projetos foram apropriados 

por um número de famílias menor do que o previsto durante a sua elaboração ou até mesmo 

não conseguiram atingir seus objetivos finais, tornando-se inoperantes meses após serem 

implementados. Além dos vários fatores já mencionados que justificam estas e outras 

questões problemáticas, cumpre também mencionar a má administração/aplicação dos 

recursos financeiros, o despreparo dos dirigentes das associações comunitárias para a 

execução e manutenção dos projetos, a carência de orientação técnica após o início das 

atividades produtivas e a deficiente gestão social por parte dos órgãos públicos, conforme 

aponta um dos extensionistas entrevistados: 

Faltou gestão social [a alguns projetos apoiados pelo PCPR]. Esses projetos 

vieram assim oh: “Gente vocês querem fazer uma fábrica de que? Tem 

dinheiro pra isso, isso e isso. Isso não pode, isso não pode, isso não pode”. Era 

assim. Você fazia as reuniões e a gente falava né. Foi assim, pôs o dinheiro, criou 

várias agroindústrias, principalmente agroindústrias. Mas várias associações 

pegaram um trator e não deram conta [de administrar o uso e a manutenção]. 

Teve caso horroroso que o tratorista acidentou e a associação foi acionada na justiça 

pela família, virou problema. [Várias] Casas de farinha, casas de mel, essas estão 

paradas (EXTENSIONISTA 28, EMATER-MG, abril de 2015). 

 

Ou seja, as condições pré-estabelecidas pelo Estado para a implementação do 

programa, assim como a falta de tempo, recursos humanos e financeiros e de formação dos 

agentes públicos para sua operacionalização, impossibilitaram em determinados contextos a 

ruptura com a reprodução de práticas espaciais heterônomas durante a realização de ações que 

antecederam a elaboração dos projetos de desenvolvimento rural e após a execução dos 

mesmos, limitando, assim, a autonomia e o empoderamento dos sujeitos sociais rurais com os 

potenciais benefícios que poderiam ser alcançados com as iniciativas por eles engendradas. 
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5.3 Programa Queijo Minas Artesanal (PQMA) 
 

 

Por meio da promulgação da Lei Nº 14.185/02 e do Decreto Legislativo Nº 42.645/02, 

a produção de queijo artesanal em Minas Gerais, feita a partir de leite cru (não pasteurizado) e 

de pingo (um tipo de coalho, fermento com soro de queijo), foi legalizada com a criação de 

normas que determinam procedimentos padrões de beneficiamento do leite, condições 

higiênico-sanitárias das instalações de fabricação, controle sanitário do rebanho etc. 

Subsequentemente foram identificadas e institucionalizadas as regiões em que os processos 

tradicionais de produção de queijo se baseiam num saber-fazer específico e secular que lhe dá 

uma identidade própria. Para cada região o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) instituiu 

portarias que estabeleceram identidades geográficas particulares a um determinado conjunto 

de municípios onde ocorre a produção do queijo, num total de 75, sendo delimitadas quatro 

entre 2002 e 2004: Araxá (11), Canastra (8), Cerrado (19) e Serro (11) e outras três entre 2009 

e 2014: Campo das Vertentes (15), Serra do Salitre (1) e Triângulo Mineiro (10). Por ser um 

alimento caracterizado por um saber-fazer de rica tradição e cultura transmitido entre 

gerações de famílias desde o século XVIII, quando começou a ser fabricado em Minas Gerais 

pelos colonizadores portugueses, em 2008 a produção artesanal do queijo mineiro foi 

reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) como 

“Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro” 90. 

Amparadas nesses marcos legislativos, a SEAPA e a EMATER-MG criaram o 

Programa de Apoio aos Queijos Tradicionais de Fabricação Artesanal, atualmente 

denominado Programa Queijo Minas Artesanal (PQMA).  

Executado pelos extensionistas desta empresa, o programa visa qualificar os 

produtores de queijo a se adequarem às normas de inspeção e proteção sanitária, tirando-os da 

situação de “clandestinidade” em que se encontram perante o órgão de fiscalização e 

certificação de produtos de origem animal do estado de Minas Gerais, o IMA, e assegurando a 

sua permanência no mercado.  

A partir dos serviços prestados por estes profissionais, objetiva-se promover a adoção 

de boas práticas de produção e controle sanitário nos processos de fabricação do queijo, 

garantindo a segurança alimentar do consumidor final. São realizadas também ações de 

incentivo à organização e uniformização dos produtores, padronização dos produtos, 

certificação de sua origem e qualidade e definição da cadeia produtiva. 

                                                 
90 Disponível em: <http://www.emater.mg.gov.br/portal.cgi?flagweb=site_tpl_queijo&id=3299>. Acesso em: 24 

mar. 2017 



- 352 - 

 

Visando subsidiar o trabalho dos extensionistas e produtores, a EMATER-MG 

elaborou no ano de 2009 o “Guia técnico para a implantação de boas práticas de fabricação 

em unidades de produção do Queijo Minas Artesanal”, um material didático que contempla 

informações relacionadas desde o controle sanitário do rebanho até o tratamento de 

resíduos/efluentes desta atividade produtiva. Ademais, a empresa oferece cursos voltados à 

capacitação dos produtores para a adoção dos procedimentos orientados neste guia técnico, 

seja por meio de eventos ministrados por seus profissionais ou ofertados pelos agentes 

parceiros, principalmente o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). 

A partir dessas ações, o PQMA contribui para que os produtores de queijo atendam 

não apenas às normas da legislação sanitária, mas também às novas demandas do mercado 

consumidor, cada vez mais exigente de produtos com garantia de qualidade, segurança 

alimentar e que possuem uma origem geográfica específica. Com efeito, são criadas novas 

oportunidades de se obter melhores rendimentos com a agregação de valor ao produto e com a 

expansão para outros mercados. 

Conforme os registros estatísticos do IMA91, até o ano de 2017 havia 276 produtores 

cadastrados no PQMA, dos quais a maior parte estava concentrada na região do Serro (45%), 

seguida pelas regiões da Canastra (18%) e do Cerrado (17%) e, em menores proporções, pela 

Serra do Salitre (7%), Araxá (5%), Triângulo Mineiro (3%), Campo das Vertentes (1%) e por 

municípios que não estão incluídos em nenhuma destas regiões (3%), conforme se verifica no 

gráfico 13. Os 276 produtores representam cerca de 1,5% do total de estabelecimentos de 

produção de queijo e/ou requeijão no estado de Minas Gerais (18.311), segundo os dados do 

Censo Agropecuário de 2006, do IBGE, os quais podem ser “clandestinos” ou ter obtido o 

alvará sanitário do IMA por outros meios que não apenas este programa. 

                                                 
91 Disponível em: <http://www.ima.mg.gov.br/queijo-minas-artesanal>. Acesso em 20 nov. 2017 
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GRÁFICO 13 – Número de produtores de queijo cadastrados no Programa Queijo Minas Artesanal (PQMA) 

por região geográfica do estado de Minas Gerais no ano de 2017. Fonte: IMA, 2017. Tabulação e organização: 

DINIZ, R. F. 

 

No recorte espacial da pesquisa, o programa tem sido implementado apenas no 

município do Serro-MG, o qual dá nome à identidade geográfica do queijo produzido em 

outros 10 municípios: Alvorada de Minas-MG, Coluna-MG, Conceição do Mato Dentro-MG, 

Dom Joaquim-MG, Materlândia-MG, Paulistas-MG, Rio Vermelho-MG, Sabinópolis-MG, 

Santo Antônio do Itambé-MG e Serra Azul de Minas-MG. 

A execução de ações pelos profissionais da EMATER-MG neste município 

possibilitou a aproximadamente 40 produtores realizar o cadastro de suas queijarias no IMA, 

autorizando-os a fabricar e comercializar o produto em todo o território mineiro. Este número 

representa cerca de 27% do total de estabelecimentos produtores de queijo e/ou requeijão do 

município (149), segundo os dados do Censo Agropecuário de 2006 do IBGE. No ESLOC da 

EMATER-MG, a meta de atendimentos voltados à divulgação e à capacitação dos produtores 

para cadastro no programa era de 45 produtores no ano de 2015, número bem inferior ao de 

outros anos, conforme informado pelo extensionista da empresa. 

De acordo com dois produtores cadastrados, a participação no PQMA se deu de forma 

voluntária e após o convite feito pelos extensionistas da EMATER-MG, os quais lhes 

informaram a respeito dos objetivos do programa e da importância de adequar as práticas de 

manipulação e fabricação do queijo, as instalações, materiais e equipamentos às normas da 

legislação sanitária e de se realizar o controle da saúde dos trabalhadores e do rebanho 

bovino. 

Os processos de readequação das práticas e instalações produtivas e de cadastro no 

IMA foram relativamente rápidos para estes dois produtores, inferior a um ano, visto que a 
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fabricação do queijo é uma tradição familiar para ambos e os seus estabelecimentos 

agropecuários não precisaram de muitas modificações para atenderem às exigências da 

legislação sanitária. No que concerne aos investimentos realizados para deixar as instalações 

produtivas em conformidade com as normas regulamentares, apenas um deles precisou 

realizar obras em parte do imóvel e da infraestrutura de abastecimento de água da queijaria, 

tendo um gasto total em torno de R$ 30 mil, pagos por meio de um financiamento obtido por 

meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Após 

serem cadastrados no IMA, os produtores renovam anualmente o alvará sanitário, processo 

que ocorre a partir de análises laboratoriais do queijo, da água e da saúde dos animais e dos 

trabalhadores.  

O leite utilizado na fabricação dos queijos é proveniente dos próprios estabelecimentos 

rurais, obtido de um rebanho composto por 30 a 40 vacas da raça Girolando, que produzem 

entre 8 e 12 litros/dia por animal. O processo de ordenha das vacas é realizado em ambos os 

estabelecimentos por meio de ordenhadeiras mecânicas manuseadas pelos membros da 

família de um produtor entrevistado e por um assalariado (em tempo integral) contratado pela 

outra produtora entrevistada. 

Para produzir uma unidade de queijo cujo peso varia entre 800 e 900 gramas, os 

produtores entrevistados utilizam em média 8 litros de leite no período das “secas” (outono-

inverno) e 10 litros no período das “águas” (primavera-verão), quando o leite possui 

diferentes teores de gordura em virtude de fatores como qualidade da alimentação dos 

animais, estresse térmico e oferta da ração concentrada separada da volumosa92. Se 

considerarmos que o quilo do produto era vendido a R$ 10,25 em agosto de 2015, e que em 

outros meses do ano chegou a ser comercializado por até R$ 7,00, e também que o preço do 

litro do leite pago ao produtor neste mesmo ano variou entre R$ 0,85 e R$ 1,01 no estado de 

Minas Gerais, de acordo com o CEPEA/ESALQ, constata-se que a renda obtida pelos 

produtores entrevistados com esta atividade é pouco superior, ou, em determinados momentos 

até mesmo equivalente, aos ganhos obtidos caso eles se dedicassem apenas à comercialização 

do leite produzido em seus estabelecimentos. Ademais, se contabilizarmos os gastos com a 

mão-de-obra, energia, alimentação dos animais e impostos, os rendimentos por eles auferidos 

com a produção do queijo são ainda bem menores.  

Não obstante estas questões, os produtores entrevistados ainda continuam a fabricar e 

vender o queijo por diversas razões, sobretudo pelo peso da tradição cultural, pela existência 

                                                 
92 Disponível em: <http://rehagro.com.br/estrategia-para-aumento-de-gordura-no-leite-durante-as-chuvas/>. 

Acesso em 20 nov. 2017. 
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de um mercado consumidor em expansão e pela expectativa de que o preço do produto possa 

aumentar no futuro. 

A produção diária de queijo dos entrevistados varia entre 20 e 40 quilos e é entregue 

duas vezes por semana na cooperativa dos produtores de leite e queijo do município, a qual 

realiza a revenda para comerciantes da capital mineira, onde os consumidores chegam a 

pagar, em média, R$ 30,00 pelo quilo do produto – mesmo em épocas em que o preço pago ao 

produtor abaixa –, ou seja, 200% a 300% acima do valor recebido por eles. 

A este respeito, cumpre destacar que a situação dos produtores não cadastrados no 

IMA e que vendem o queijo de forma “clandestina” é mais crítica do que aquela vivenciada 

pelos produtores legalizados, visto que eles não podem comercializar sua produção na 

cooperativa do município e, por isso, só conseguem negociá-lo com “atravessadores”, os 

quais pagam um preço inferior pelo produto, em torno de R$ 7,00 a R$ 8,00 o quilo. 

Desse modo, de acordo com os entrevistados, a participação no PQMA e, 

consequentemente, a obtenção do alvará sanitário do IMA possibilitou a eles obter diversos 

benefícios, sobretudo no que concerne à: 

1) legalização da produção, evitando, assim, de ter o queijo apreendido e descartado 

pelos agentes da vigilância sanitária, como ocorre frequentemente com os produtores 

clandestinos que são autuados em ações de fiscalização sanitária;  

2) garantia de mercado para a produção, uma vez que a cooperativa dos produtores de 

leite e queijo comercializa apenas produtos cujo produtor está cadastrado no IMA;  

3) melhoria do preço do queijo (entre 20% e 30% de aumento);  

4) aprimoramento do manejo na ordenha das vacas e das práticas de manipulação e 

fabricação do queijo;  

5) modernização da infraestrutura das instalações produtivas;  

6) maior controle dos cuidados com a saúde dos animais a partir da aplicação de vacinas 

na quantidade e frequência adequada; 

7) oferecer maior segurança para os consumidores etc. 

Percebe-se, com efeito, que a implementação do programa contribui para garantir a 

legalização e, consequentemente, a manutenção de uma atividade tradicional estreitamente 

vinculada à cultura dos agricultores familiares do município do Serro-MG, fomentando a 

reprodução e a reorganização social destes sujeitos em atendimento as normas regulamentares 

instituídas pelo Estado e às novas demandas do mercado consumidor. 

Apesar destes benefícios, os produtores entrevistados, assim como outros que não 

estão inseridos no PQMA, enfrentam ainda diversos problemas que os impedem de aprimorar 
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as técnicas produtivas e de obter melhores rendimentos com a atividade de produção do 

queijo, a saber:  

1) dificuldades em alcançar uma maior autonomia alimentar do rebanho bovino a partir 

da produção de alimentos em seus próprios estabelecimentos agropecuários, 

possibilitando-lhes reduzir os altos custos com a aquisição de insumos externos (os 

produtores entrevistados, por exemplo, compram, em média, de 30 a 60 sacos de ração 

por mês – a um custo de R$ 42,00 cada saco –, além de fubá, sal mineral, casca de soja 

etc. para complementar a alimentação dos animais); 

2) carência de conhecimentos e recursos financeiros para adotarem melhores técnicas de 

manejo e conservação das pastagens, como o uso do pastejo rotacionado e o plantio de 

leguminosas;  

3) concorrência desleal com o queijo comercializado por produtores clandestinos, os 

quais vendem o produto a um preço bem inferior para atravessadores; 

4) dificuldades em encontrar novos mercados para comercialização da produção, assim 

como em aproveitar o mercado potencial do turismo no município do Serro; 

5) dificuldades em se associar à cooperativa dos produtores do município em virtude do 

elevado número de associados existentes atualmente etc.  

Ademais, cumpre observar que o PQMA encontra-se presente em apenas 75 

municípios mineiros, o que representa menos de 10% do total de municípios do estado, e que 

ao longo dos últimos anos não tem obtido o apoio necessário por parte do governo mineiro, 

conforme o depoimento dado por um extensionista da EMATER-MG. Segundo este 

profissional, durante um determinado período várias atividades foram realizadas com os 

produtores inseridos no programa, no entanto, nos últimos anos houve uma diminuição da 

oferta de cursos de capacitação e não ocorreu a devida cobrança por parte do Estado para que 

outros produtores se adequassem às normas sanitárias, o que resultou em uma menor demanda 

pela regularização da atividade no município do Serro-MG. Com efeito, estes produtores 

continuam a vender seu produto de forma clandestina, o que os tornam mais vulneráveis à 

exploração praticada pelos “atravessadores” e às penalidades aplicadas pelos agentes de 

fiscalização sanitária, como se observa no depoimento a seguir.  

Na verdade, ele [o PQMA] teve um período áureo e nos últimos anos do governo 

anterior e no início dele, ele não teve um suporte, não teve uma cobrança 

efetiva, as capacitações diminuíram, o que fez o produtor desanimar a se 

cadastrar. A partir do momento que você para de levar essa demanda, o 

próprio produtor não se sente tão cobrado, amparado. E ele faz ou não [a 

regularização de sua atividade]. [...] Eu vou falar uma coisa pra você, eu acreditava 

que [o impedimento à regularização] era questão financeira [dificuldade financeira 

do produtor]. Hoje eu acho que é falta de vontade [do produtor], falta de 

cobrança do Estado em fazer com que as regras do jogo fiquem bem claras, 

certo?! O cadastramento junto ao IMA é uma obrigação, não é uma opção. 

Então, está faltando é vergonha na cara do produtor assumir a 

responsabilidade dele e cadastrar o queijo. Certo?! E uma cobrança do Estado, 

que seja da Promotoria ou do Estado, do poder público em fazer a lei 

prevalecer. [...] Esses [produtores] que não estão regularizados estão vendendo 
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[o queijo] e inclusive são explorados pelos atravessadores, porque mediante esse 

fato [de não ser regularizado] eles [atravessadores] põem o preço que eles querem 

(EXTENSIONISTA 9, EMATER-MG, agosto de 2015). 

 

Neste sentido, não obstante haja uma legislação e um programa de governo voltados a 

orientar a readequação dos estabelecimentos de produção do queijo às normas 

regulamentares, assim como outros programas que também podem auxiliar os produtores 

neste processo, a exemplo do PRONAF, fatores como a gradual redução do apoio 

governamental ao PQMA e a deficitária fiscalização dos órgãos competentes contribuem para 

que a fabricação e comercialização clandestina do produto continuem a ser feita nos 

municípios mineiros, o que gera problemas tanto para os produtores regularizados como 

também pode colocar em risco a segurança alimentar dos consumidores. 

Quanto à implementação do programa, cabe ressaltar que o seu processo contribui 

para a reprodução de práticas espaciais insurgentes, ao fomentar, por exemplo, a readequação 

dos sistemas produtivos de agricultores familiares a um conjunto de normas sanitárias 

concebidas conforme as suas necessidades e realidade socioespacial, assim como concorre 

para a preservação de seus saberes-fazeres tradicionais e de um produto que é considerado 

como um dos patrimônios culturais do estado, legitimando e fortalecendo, com efeito, um 

modo artesanal de produção antes ameaçado por instrumentos legais que não o reconheciam 

ou o proibiam.  

Por outro lado, contudo, ainda ocorre a adoção de práticas espaciais heterônomas neste 

processo, a exemplo do uso de métodos difusionistas e da não adoção de metodologias 

participativas durante as atividades de capacitação dos produtores para regularização da 

atividade no IMA e para o aprimoramento das práticas e manejos de produção, o que 

contribui, em certa medida, para conter a difusão espacial do programa no meio rural dos 

municípios e para limitar a promoção de sistemas de produção mais econômicos e autônomos 

na atividade de produção do queijo. 

 

 

5.4 Programa Certifica Minas Café (PCMC) 

 

 
Criado em 2006 e implementado a partir de 2007, o Programa Certifica Minas Café 

(PCMC) é uma iniciativa do governo do estado de Minas Gerais, sob a coordenação da 

SEAPA, gerido pelo IMA e executado pela EMATER-MG com o apoio da Empresa de 

Pesquisa Agropecuária do Estado de Minas Gerais (EPAMIG). Tem o propósito de promover 

a organização e a profissionalização dos cafeicultores para a adoção de manejos e boas 
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práticas agrícolas que permitam a rastreabilidade, manutenção e melhoria da qualidade do 

café, contribuindo para a segurança e confiabilidade da atividade cafeeira, e, 

consecutivamente, para a certificação da produção, agregação de valor ao produto e expansão 

para novos mercados (MINAS GERAIS, 2009). 

A operacionalização do programa é feita inicialmente pelo preenchimento de um 

formulário de requerimento por parte do produtor, o qual deve entregá-lo no escritório da 

EMATER-MG de seu município. A partir do recebimento deste formulário, os extensionistas 

analisam a viabilidade do atendimento e passam a orientar os cafeicultores sobre as 

readequações necessárias às boas práticas agrícolas em todas as fases da produção, bem como 

às normas ambientais e trabalhistas que devem ser atendidas. Nesta etapa, os profissionais da 

empresa podem recorrer ao apoio da EPAMIG, a qual adaptou as suas unidades 

demonstrativas de café para servirem como modelo do PCMC. 

Após a readequação das unidades de produção, cabe ao IMA realizar a avaliação de 

conformidade (auditoria interna e preliminar) para conferir se todas as exigências de 

certificação foram atendidas pelos cafeicultores. Nesta auditoria, são avaliados sete itens, a 

saber: lavoura, rastreabilidade do processo produtivo, responsabilidade ambiental, 

conservação dos recursos hídricos, responsabilidade social, capacitação e gestão da 

propriedade. Cada um desses itens contém um número determinado de subitens (103 no total), 

cujas exigibilidades de cumprimento são “obrigatória”, “restritiva” ou “recomendável”. Para 

ser aprovado, o produtor deve atender no mínimo 80% dos itens/subitens da norma de 

certificação, além de cumprir todos aqueles definidos como “obrigatórios”. Existem três 

categorias de classificação aplicáveis: bronze, prata e ouro, as quais são concedidas às 

propriedades cafeeiras que atingem, respectivamente, no mínimo 80%, 90% e 100% dos 

critérios de avaliação.  

Atingindo o mínimo necessário para ser aprovada, a unidade de produção passará por 

um segundo processo de auditoria a ser realizada por uma certificadora de reconhecimento 

internacional, a qual concederá a certificação em caso de cumprimento das normas 

estabelecidas pelo PCMC. Atualmente esta etapa final é realizada pela certificadora suíça 

IMO Control (Institute for Marketecology), que opera no Brasil desde 2001 pela subsidiária 

IMO Control do Brasil. 

Ao ser aprovado, o produtor terá acesso a um selo com a denominação “Certifica 

Minas Café”, o qual contém um número e código próprios para ser afixado nas embalagens do 

produto (FIG. 39). Cada região cafeeira do estado de Minas Gerais possui um selo específico. 
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Atualmente existem quatro regiões produtoras inseridas no programa: Sul de Minas, Matas de 

Minas (Zona da Mata), Cerrado e Chapadas de Minas, esta última abrangendo 22 municípios 

dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, dos quais apenas cinco têm propriedades 

certificadas ou em processo de certificação: Capelinha, Turmalina, Angelândia, Água Boa e 

Aricanduva. 

 

FIGURA 39: Selos de certificação das propriedades cafeicultoras aprovadas pelo Programa Certifica Minas 

Café: à esquerda, selo de uso nas embalagens de café torrado e moído pelas torrefadoras que adquirem os cafés 

certificados, à direita, selo para uso dos produtores inscritos e aprovados no programa. Fonte: Minas Gerais, 

2009. 

 

Todos os serviços prestados durante a fase de certificação são gratuitos. O único 

pagamento a ser realizado pelos cafeicultores refere-se à taxa de certificação, que é anual e 

estabelecida de acordo com o tamanho da área cultivada, variando de R$ 58,00 para os 

produtores com até 5 ha a R$ 656,00 para aqueles que possuem mais de 500 ha. A partir da 

instituição da Portaria nº 1.699/17, o IMA isentou os agricultores familiares do pagamento 

dessa taxa. 

Até março de 2017, havia 214 municípios mineiros no PCMC, contabilizando 1.230 

estabelecimentos certificados, dos quais muitos pertenciam a um mesmo proprietário e menos 

de 1/3 (380) correspondia à agricultura familiar. A maior parte destes estabelecimentos se 

concentra no sul de Minas (63%), tradicional região cafeeira do estado, seguida pelas regiões 

das Matas de Minas (21%), do Cerrado (15%) e das Chapadas de Minas (1%). 

Em 2015, visando fortalecer as ações realizadas com os cafeicultores inseridos no 

programa, a SEAPA assinou um acordo com a associação europeia 4 C (Common Code for 

the Coffee Community), que garante benefícios imediatos e sem custos para os produtores 

certificados. Dentre os benefícios alcançados, destaca-se a abertura de mercados 

internacionais para os cafeicultores e a obtenção da licença 4 C sem a necessidade de 

realização de uma nova auditoria, uma vez que os padrões de certificação adotados no PCMC 

são, em grande parte, equivalentes àqueles adotados por esta associação93.  

                                                 
93 Disponível em: <http://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/certifica-minas-cafe-permitira-a-produtores-

obterem-licenca-de-padrao-internacional>. Acesso em 26 mar. 2017 
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Ademais, a partir de setembro de 2016 um novo canal de vendas foi aberto com a 

criação do site “Café na Taça94”, concebido por produtores que buscavam outras formas de se 

divulgar e comercializar os cafés certificados. Para disponibilizarem seus produtos no site, os 

cafeicultores têm um custo mensal de R$ 175,00 e são responsáveis pelo envio do produto ao 

consumidor final, recebendo o pagamento diretamente pelo sistema online, sem a ação de 

intermediários. 

Além da execução do PCMC, a EMATER-MG realiza outras ações voltadas à 

qualificação e fortalecimento dos cafeicultores certificados, em processo de certificação ou 

que ainda não aderiram ao programa, destacando-se: 1) difusão de conhecimentos e inovações 

em eventos e atividades de ATER (Circuito Mineiro de Cafeicultura, Concurso de qualidade 

dos cafés de Minas Gerais, capacitação de extensionistas no Currículo de Sustentabilidade do 

Café – CSC –, treinamento aos produtores por meio dos programas Produtor Informado, Café 

Sustentável e da Iniciativa do Comércio Sustentável); 2) mapeamento do parque cafeeiro de 

todo o estado de Minas Gerais (465 municípios); 3) realização de convênios com a 

EMBRAPA visando a transferência de tecnologias do Consórcio Pesquisa Café; 4) assinatura 

de acordos de cooperação técnica com o propósito de capacitar representantes de entidades 

regionais ligadas à Associação das Matas de Minas ao envio de amostras de café para análises 

laboratoriais, comercialização direta do produto, cotação de preços no mercado internacional 

e desenvolvimento de estratégias de benchmarking; 5) organização de compras conjuntas de 

lama asfáltica para pavimentação de terreiros de secagem do café, facilitando e reduzindo os 

custos de pequenos cafeicultores ao acesso a uma técnica que permite melhorar a qualidade 

do produto; 6) produção de cartilhas sobre diversos temas relacionados às etapas da produção, 

colheita, beneficiamento e comercialização do café etc.  

No que diz respeito à implementação do PCMC no Vale do Jequitinhonha, a sua 

divulgação é feita pelos técnicos dos ESLOCs dos 22 municípios das “Chapadas de Minas”, 

sendo realizada tanto em eventos da cafeicultura quanto diretamente nas associações 

comunitárias e nas propriedades dos cafeicultores. Até 2015 havia apenas sete propriedades 

certificadas em quatro municípios da região: Capelinha (4), Angelândia (1), Turmalina (1) e 

Água Boa (1), sendo apenas uma delas administrada por um agricultor familiar. 

As atividades de apoio à certificação nestes municípios são realizadas por apenas um 

extensionista, o qual está lotado na UREGI de Capelinha e também presta serviços a um 

convênio da EMATER-MG com a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) para 

                                                 
94 Disponível em: <http://www.cafenataca.com.br/> 
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assistência aos agricultores dos reassentamentos do Projeto Irapé. Segundo este profissional, a 

demanda dos produtores pela certificação é grande, porém, tem sido inviabilizada justamente 

pela carência de técnicos para orientá-los sobre as readequações necessárias às normas 

estabelecidas pelo programa. 

A este respeito, cabe ainda ressaltar que até recentemente a operacionalização do 

PCMC na região era realizada por um profissional da empresa que trabalhava no sul de 

Minas, o qual se deslocava por mais de 1.000 km até Capelinha para realizar os serviços de 

orientação aos cafeicultores. Diferentemente dessa (precária) realidade do Vale do 

Jequitinhonha-MG, os produtores do sul de Minas contam com técnicos que prestam serviços 

voltados exclusivamente à implementação do PCMC, podendo receber, com efeito, mais 

orientações e apoio no processo de readequação de suas lavouras. Este é um dos fatores, 

portanto, que justifica o maior número de propriedades certificadas nesta região em 

comparação com as demais do estado. 

Dentre os três cafeicultores entrevistados no município de Capelinha-MG, dois foram 

certificados no ano de 2009 e um em 2012, dos quais apenas um é considerado como 

agricultor familiar.  

A participação no PCMC se deu de forma voluntária para todos eles e com os 

propósitos principais de aprimorar suas técnicas de produção e de adequar suas atividades às 

novas demandas do mercado, cada vez mais exigente de produtos com garantia de qualidade e 

identificação de origem. A inclusão no programa foi viabilizada a partir de convites feitos 

pelos profissionais da EMATER-MG, os quais apresentaram os objetivos, as exigências e os 

potenciais benefícios da certificação aos cafeicultores do município durante seminários 

realizados nos eventos regionais da cafeicultura, nas reuniões das associações comunitárias e 

diretamente nos estabelecimentos rurais. No início dos trabalhos realizados, havia cerca de 20 

produtores participando das reuniões e atividades técnicas, embora dezenas de outros tenham 

sido também convidados e recusado o convite. Porém, ao final, restaram apenas dois 

cafeicultores realizando readequações de seus estabelecimentos rurais para serem certificados, 

fato que, de acordo com um dos entrevistados, justificou a perda do único extensionista que 

trabalhava exclusivamente na implementação do programa no município e região de 

Capelinha-MG.  

Para obter a certificação do PCMC, apenas um dos cafeicultores entrevistados realizou 

obras de requalificação estrutural em seu estabelecimento de produção a fim de adequá-lo aos 

critérios de análise da auditoria de conformidade do programa, tendo investido cerca de R$ 10 
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mil para construir depósitos de insumos sintéticos, refeitório para os trabalhadores, banheiro, 

curvas de nível da lavoura e bacias de retenção de águas pluviais, investimentos realizados 

com o apoio dos recursos do PRONAF. Por sua parte, os outros dois produtores entrevistados 

precisaram realizar apenas pequenas readequações em seus estabelecimentos produtivos, 

como a reforma e a identificação dos depósitos de insumos, cujos investimentos foram 

inferiores a R$ 500,00. 

No que concerne ao tamanho das plantações de café, o agricultor familiar entrevistado 

possui uma lavoura com 8 mil pés das variedades Catuaí amarelo e vermelho, cultivados 

numa área de cerca de 2,5 hectares, além de outros 7 mil cultivados em parceria com o irmão 

em um estabelecimento não certificado pelo programa, enquanto que as lavouras dos dois 

outros produtores possuem 30 e 33 mil pés de café, também das variedades Catuaí amarelo e 

vermelho, cultivados em uma área de, respectivamente, 6 e 10 hectares. 

Para o manejo das plantações, os três produtores realizam a adubação dos solos e 

foliar com insumos sintéticos, como nitratos, superfosfato simples e cloretos, aplicados de 

duas a três vezes por ano. Complementarmente, são utilizados insumos orgânicos para 

fertilização dos solos, como palha de café e esterco de bovinos. Para controle dos agentes 

patogênicos, são empregados de modo mais frequente os agrotóxicos destinados ao combate 

de doenças fúngicas, como a cercosporiose e a ferrugem, e caso necessário, inseticidas de 

controle de pragas, como a broca do café e o bicho mineiro das folhas do cafeeiro, todos 

classificados como “pouco tóxico” (classe IV – verde) ou “medianamente tóxico” (classe III – 

azul) e aplicados nos períodos pré e pós-florada do cafeeiro. Nenhum dos produtores 

entrevistados faz o uso de métodos alternativos e ecológicos para controle das doenças e 

pragas que afetam os cafeeiros. Ademais, para a correção da acidez dos solos, todos eles 

utilizam, anual ou bianualmente, o calcário, aplicado conforme os resultados das análises do 

solo feitas todos os anos.  

A quantidade de sacas de café produzidas pelo agricultor familiar entrevistado é de 70 

sacas durante os anos de alta safra e 35 em ano de baixa safra95, enquanto que os outros 

cafeicultores produzem entre 350 e 450 sacas, no ano de alta safra, e 175 e 300, no ano 

subsequente. O sabor da bebida do café de todos eles é classificado como “bebida dura” e o 

valor recebido por cada um pela saca do produto em 2014 variou entre R$ 350,00 e R$ 

460,00, variação relacionada às oscilações do preço desta commodity no mercado da bolsa de 

                                                 
95 A atividade cafeicultora é caracterizada pelo fenômeno da bienalidade da produção do café, sendo um ano com 

safra de alta produtividade e o ano subsequente com baixa.  
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valores e ao tipo de comprador com o qual negociam sua produção – atravessador ou as 

agroindústrias do sul de Minas por intermédio da cooperativa dos produtores de café do 

município.  

No que concerne à mão-de-obra empregada nos serviços de colheita e limpeza do café, 

enquanto dois produtores entrevistados utilizam apenas trabalhadores temporários (diaristas e 

mensalistas), o cafeicultor familiar mescla o uso do trabalho familiar com os serviços 

prestados por vizinhos, pagos em recursos monetários ou por meio das “trocas de dias”. 

Quanto ao valor do pagamento pelos serviços realizados durante a colheita do café, os 

trabalhadores contratados recebem por “lata” de café colhida (cada lata possui cerca de 20 

litros), cujo valor era de R$ 3,00 a R$ 4,00 no ano de 2014. 

Após serem certificados pelo programa, os cafeicultores entrevistados alcançaram 

importantes progressos na execução da atividade cafeicultora em seus estabelecimentos de 

produção, a saber: 

1) aperfeiçoamento das práticas de produção e de beneficiamento do café, o que lhes 

possibilitou, consequentemente, reduzir os custos de manutenção da lavoura e agregar 

valor ao produto; 

2) aquisição de novos conhecimentos sobre o uso adequado e eficaz dos equipamentos de 

proteção individual (EPIs) e a respeito do uso mais racional e correto dos insumos 

produtivos, melhorando a relação custo-benefício da produção;  

3) desenvolvimento de uma gestão administrativa mais racional do empreendimento 

produtivo a partir do maior controle da contabilidade dos custos de produção, da 

produtividade da cultura e dos rendimentos obtidos com a sua comercialização;  

4) acesso ao serviço de assistência técnica diferenciado e com maior frequência e 

continuidade;  

5) aprimoramento da gestão ambiental e social dos estabelecimentos rurais a partir da 

adoção de medidas de mitigação dos impactos da atividade cafeicultora ao meio 

ambiente, de práticas de proteção e conservação dos recursos naturais e de melhoria 

das condições de trabalho dos trabalhadores rurais etc.; 

Ademais, cumpre ressaltar que para os consumidores a certificação possibilita o acesso 

a produtos de rastreabilidade que são de melhor qualidade e mais seguros. 

A partir de uma leitura geográfica desse processo, observa-se que a consecução de tais 

progressos fomenta a reprodução de práticas espaciais insurgentes ao capacitar os 

cafeicultores à adoção de técnicas e conhecimentos que promovem a reorganização espacial 

de seus estabelecimentos de produção com o propósito de torná-los economicamente rentáveis 

e, ao mesmo tempo, menos nocivos ao meio ambiente e mais responsáveis socialmente. 

No entanto, apesar desses importantes avanços no desenvolvimento da atividade 

cafeicultora, os produtores entrevistados, assim como aqueles que não foram certificados pelo 
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programa nos municípios de Capelinha-MG e região, ainda não conseguiram superar questões 

problemáticas que os limitam a prosseguir no aperfeiçoamento de suas técnicas de produção e 

beneficiamento do café, na busca de novos mercados para o produto e que até mesmo 

colocam em risco a continuidade de seus empreendimentos produtivos, tais como:  

1) carência de conhecimentos e técnicas para adoção de métodos alternativos de 

adubação dos solos e foliar e para o controle dos agentes patogênicos, o que lhes 

possibilitaria construir sistemas de produção mais autônomos e econômicos, 

aumentando, assim, os rendimentos com a redução dos custos de produção; 

2) insuficiência de recursos financeiros e de conhecimentos para aperfeiçoarem as 

técnicas de beneficiamento dos grãos de café a fim de obter bebidas de melhor 

classificação;  

3) carência de conhecimentos e técnicas para superarem os problemas provocados pelas 

estiagens extremas e prolongadas e intensificados pelos impactos das monoculturas de 

eucalipto sobre a disponibilidade de recursos hídricos no subsolo e nos rios e córregos; 

4) falta de reconhecimento da certificação por parte do mercado consumidor, o qual 

ainda não paga um preço diferenciado pelo café certificado. De acordo com um 

cafeicultor entrevistado, durante as reuniões de divulgação do programa fora 

informado que a certificação poderia aumentar em até 25% o valor do café no 

mercado, porém, nenhum deles havia conseguido obter qualquer acréscimo no preço 

de venda da saca do produto; 

5) crise e falência da cooperativa de produtores de café do município, causando prejuízos 

a vários cafeicultores com o não pagamento dos negócios por eles realizados (em 

torno de R$ 13 milhões), além de interditar a unidade de armazenamento da produção 

e cessar a intermediação das vendas com agroindústrias do sul de Minas Gerais. Com 

isso, os produtores ficaram à mercê da exploração dos “atravessadores”, os quais 

negociam as sacas de café por um valor inferior ao seu preço de mercado e não 

oferecem qualquer garantia de pagamento da produção negociada;  

6) carência de tecnologias para realizar a torrefação do café e assim poder obter um 

melhor ganho com a venda do produto;  

7) inoperância da unidade de beneficiamento, classificação e armazenamento do café 

construída e equipada no município de Capelinha-MG com recursos do Programa 

Territórios da Cidadania, impossibilitando aos cafeicultores de agregarem valor à sua 

produção a partir da utilização dos equipamentos desta unidade; 

8) desmobilização e desunião dos cafeicultores do município e região para se 

organizarem em torno de entidades de interesse coletivo a fim de desenvolverem ações 

em prol do fortalecimento da atividade cafeicultora; 

9) quadro reduzido de extensionistas nos ESLOCs da EMATER-MG e com 

conhecimentos limitados sobre a atividade cafeicultora etc. 

 

Um fator importante que justifica a persistência de tais questões é a reprodução de 

práticas espaciais heterônomas, como a não adoção de metodologias participativas e a 

prevalência de uma abordagem difusionista nas atividades executadas pelos técnicos 
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agrícolas, assim como a concentração espacial das infraestruturas de agregação de valor ao 

café, como as unidades de despolpamento e secagem dos grãos e as agroindústrias de 

torrefação e moagem, localizadas predominantemente em grandes fazendas da região e em 

municípios distantes do Vale do Jequitinhonha, como no sul de Minas Gerais.  

Ademais, uma questão problemática na operacionalização do programa é a ausência de 

incentivos à promoção de medidas voltadas à transição para modelos de produção mais 

ecológicos na atividade cafeicultora, como os sistemas de produção sem agrotóxicos (SAT) 

(que ainda utilizam fertilizantes sintéticos), orgânicos e de comércio justo (Fairtrade). No que 

se refere às normas de certificação, constata-se que as determinações estabelecem apenas 

critérios que avaliam se a aquisição de agrotóxicos foi feita com receituários agronômicos, se 

os mesmos estão registrados no MAPA e cadastrados no IMA, se foram aplicados com 

equipamentos de segurança adequados etc. Em suma, determinações que buscam apenas 

atenuar os efeitos nocivos dos agrotóxicos sobre os recursos naturais, a cultura agrícola, os 

trabalhadores e as famílias rurais, sobretudo porque, considerando os vícios do sistema de 

registro de agrotóxicos no país, alguns produtos ainda são autorizados a serem 

comercializados mesmo apresentando elevado grau de toxicidade – proibidos até mesmo em 

outros países do mundo.  

No que concerne às ações do serviço extensionista voltadas à transição para sistemas 

de produção mais ecológicos na atividade cafeicultora, cumpre observar que no município de 

Capelinha-MG um técnico agrícola desenvolveu entre 2008 e 2009 diversas atividades com os 

cafeicultores de Chapadinha e de outras comunidades com o objetivo de substituir o uso de 

insumos sintéticos nas práticas agrícolas, aumentar a biodiversidade das lavouras de café, 

aprimorar o manejo dos cafeeiros e o beneficiamento da cultura, além de conscientizá-los 

sobre a importância da exigência de emissão dos recibos fiscais dos insumos comprados nas 

lojas agropecuárias. Durante o desenvolvimento das atividades, os produtores adquiriram 

conhecimentos e técnicas que lhes possibilitaram melhorar os rendimentos da produção e 

reduzir os custos com o uso de fertilizantes e agrotóxicos, além de participarem das reuniões 

sobre o PCMC e iniciarem a readequação de seus estabelecimentos de produção às normas do 

programa, conforme relato de um cafeicultor entrevistado: 

Aquele homem era bom [o técnico da EMATER-MG]. A gente não sabia o que era 

uma esqueletagem de café, e ele ensinou. Hoje a nossa lavoura é boa direto porque 

nós esqueletamos, não estraga a lavoura. Ele ensinou que no ano que você esqueleta 

[o cafeeiro] você pode plantar o milho, que os outros [cafeicultores], nenhum aceita 

plantar. Ele falou que pode plantar que tira o melhor e a “cana” de milho [caule] é 

matéria orgânica pra lavoura, esterco pra terra, pro café. Todo mundo aumentou a 

produção com as técnicas ensinadas por ele, como a esqueletagem. Todo mundo 

reformou as lavouras. Indicou a não usar produtos caros, mais baratos e ecológicos. 



- 366 - 

 

Produtos para as folhas [do cafeeiro]. A pulverização estava ficando a R$ 100,00 e 

abaixou para R$ 20,00 com a ajuda dele (Agricultor Familiar, 63 anos, município de 

Capelinha, Vale do Jequitinhonha-MG, junho de 2015). 

 

No entanto, no decorrer deste trabalho, um processo administrativo foi aberto contra o 

técnico por ter se ausentado do município onde estava lotado sem aviso prévio à empresa, o 

que justificou o seu desligamento do quadro de funcionários da EMATER-MG. Porém, de 

acordo com a versão dada por um cafeicultor, que foi sua testemunha no júri em Guanhães-

MG, o verdadeiro motivo de sua demissão teria sido os problemas gerados às lojas 

agropecuárias com a conscientização dos produtores sobre os direitos do consumidor em obter 

a nota fiscal dos produtos adquiridos, o que provocou, supostamente, pressões sobre a 

empresa para retirada deste profissional do município de Capelinha-MG, conforme o 

depoimento do agricultor entrevistado: 

Em Capelinha as casas agropecuárias vendiam e não emitiam uma nota fiscal. Não 

tinha isso não. E ele mudou, ele disse que se a gente comprou, a gente tem que pegar 

nota fiscal. Não existe comprar nada sem nota fiscal não. E eu acho que foi por isso 

a saída dele [da EMATER-MG]. Na época não tinha isso [emissão de nota fiscal] e 

hoje nem precisa mais pedir. Ele queria trabalhar, ele entendia de lavoura. É um cara 

que fez falta aqui em Capelinha. Foi [demitido] porque começou a trabalhar na 

região, mostrar o que entendia de café (Agricultor Familiar, 48 anos, município de 

Capelinha, Vale do Jequitinhonha-MG, junho de 2015). 

 

Com efeito, após a saída deste profissional do quadro da EMATER-MG, as ações por 

ele iniciadas com os cafeicultores não tiveram continuidade pelos demais técnicos da 

empresa, o que levou alguns produtores a retomarem o uso de agrotóxicos e fertilizantes 

sintéticos ao mesmo nível que vinham utilizando anteriormente. Ademais, as ações voltadas à 

readequação dos estabelecimentos rurais para a certificação no PCMC também se encerraram 

antes do prazo com os cafeicultores da comunidade de Chapadinha e nunca mais voltaram a 

ser realizadas pela empresa para que eles fossem certificados. Desse modo, para suprir a 

carência de assistência técnica da empresa, os cafeicultores recorrem apenas aos profissionais 

das lojas agropecuárias, os quais, evidentemente, não têm nenhum interesse em promover 

qualquer ação voltada à construção de sistemas de produção mais autônomos e econômicos. 

Por fim, cumpre ressaltar que a expressiva diferença entre os números de 

estabelecimentos certificados em cada região cafeicultora do estado, assim como a menor 

proporção de agricultores familiares inseridos no PCMC, evidencia o caráter seletivo e 

discriminatório do programa, o qual tende a privilegiar os produtores em melhores condições 

socioeconômicas e de infraestrutura, visto que as suas unidades de produção são mais 

estruturadas e organizadas do que aquelas administradas pelos cafeicultores familiares, e, 

assim, mais fáceis e rápidas de serem certificadas. Essa questão se mostra evidente no recorte 
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espacial da pesquisa, onde foram beneficiados predominantemente os grandes produtores de 

café, como a Fazenda Primavera (com dois estabelecimentos certificados na região), ou 

produtores não-familiares (médios produtores). Nesse sentido, conforme a análise de um 

cafeicultor entrevistado, o resultado mais importante e mensurável alcançado pelos gestores 

do programa foi a utilização dos produtores certificados para fazer marketing para o governo 

do estado, demonstrando o “potencial transformador” e a “eficiência” de suas ações junto com 

os cafeicultores inseridos no PCMC. 

Na verdade, o Certifica Minas [Café] é um programa do governo de Minas Gerais 

pra fazer política em cima do produtor e não tem resultado nenhum. Entraram os 

grandes [cafeicultores] porque sabem que o custo [de readequação do 

estabelecimento de produção] é zero. O pequeno se tiver [custo], que ele corra atrás. 

A responsabilidade da secretaria de estado é puramente política. De prático não tem 

nada (Cafeicultor não-familiar, 61 anos, município de Capelinha, Vale do 

Jequitinhonha-MG, agosto de 2015). 

 

Ou seja, assim como outros programas e ações executadas pelos técnicos da 

EMATER-MG, o PCMC tem uma ação discriminatória tanto no que concerne à dimensão 

espacial, privilegiando determinadas regiões em detrimento de outras, quanto do ponto de 

vista social, beneficiando os produtores considerados (supostamente) como os mais aptos a 

“darem respostas” aos serviços que lhes são prestados, identificados como “modelos” para 

outros cafeicultores e, sobretudo, com maior potencial de ser “vitrine” para o Estado e para a 

sociedade mineira da eficiência da ação extensionista da empresa. Os depoimentos a seguir, 

dados por dois extensionistas ao esclarecerem os critérios de escolha dos beneficiários de 

programas de desenvolvimento, é bem ilustrativo a este respeito: 

Como eu fiz a minha seleção: agricultores que a gente já vinha trabalhando, e 

aqueles agricultores aonde tinha uma comunidade que tinha um potencial pra 

você desenvolver algo com eles, porque já estavam organizados. Mas tinha 

[outros] critérios de enquadramento: renda, ser pronafiano [tomador de crédito do 

PRONAF] (EXTENSIONISTA 32, EMATER-MG, agosto de 2015). 

 

Eu é que escolho [o estabelecimento a ser incluído no programa]. Primeiro, eu vou 

falar a verdade pra você, eu procuro propriedades potencialmente produtivas, 

[mas] o ideal é que fosse aleatório. Mas porque eu faço isso? Porque eu quero ver 

resultado pra poder ter referência. A partir do momento que começo a ter resultado, 

vai ter como [se] divulgar. São propriedades que têm terras de qualidade, que já 

tenham um começo [de ações realizadas pelo proprietário]. Tem propriedade que 

pode sim mostrar um crescimento, mas não vai ser referência. Aí o que acontece? 

Eu escolho quem pode ser referência. Porque não adianta eu pegar um cara 

que está com duas vaquinhas... Ele pode até crescer, desenvolver e daqui cinco 

anos virar uma potência, seria interessante que [eu] pegasse ele. O ideal é 

inclusive [escolher este tipo de produtor]: “olha só o tanto que ele cresceu” e tal... 

Mas é muito mais fácil você trabalhar quem cresceu e já está desenvolvendo. 

Ele é que vai conseguir enxergar mais, do que esse grande enxergar o pequeno. 
O certo talvez fosse eu fazer o pequeno [produtor] virar um grande. Mas acaba que 

você escolhe o que está um pouco mais estruturado porque ele vai ser muito 

mais fácil de ser enxergado por esse [pequeno produtor] (EXTENSIONISTA 9, 

EMATER-MG, agosto de 2015). 
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Observa-se, portanto, a manutenção de critérios de seleção dos beneficiários dos 

serviços de ATER que discriminam os pequenos produtores – familiares, quilombolas, 

assentados, indígenas etc. – por não serem considerados “empreendedores exemplares” para 

outros atores sociais, diferentemente dos “médios” e “grandes”, identificados como 

“empreendedores modelos” a serem seguidos pelos demais. Breve: em uma sociedade 

historicamente fundada no binômio latifúndio-pequena propriedade, a senzala jamais servirá 

de modelo para a casa-grande.  

 

 

5.5 Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) 
 

 

A criação de mercados institucionais para os produtos de origem da agricultura 

familiar obteve um importante estímulo na década de 2000 com a instituição do Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) (2003) e da Lei nº 11.947/09, a qual determina que no mínimo 

30% do valor repassado a estados, municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) sejam utilizados na compra direta de gêneros alimentícios de produtores familiares e 

de suas organizações, dando preferência aos assentados de reforma agrária, comunidades 

indígenas e quilombolas.  

Complementarmente, no ano de 2012 estes mercados se expandiram com a criação de 

uma nova modalidade do PAA, denominada Compra Institucional, a qual possibilita às 

instituições federais, estaduais e municipais adquirir alimentos, sementes e outros materiais 

destes produtores. E no âmbito do estado de Minas Gerais, por meio da Lei Nº 20.608/13, 

regulamentada pelo Decreto Nº 46.712/15, foi instituída a Política Estadual de Aquisição de 

Alimentos da Agricultura Familiar (PAAFamiliar), a qual estabelece que os órgãos e 

entidades da administração pública direta e indireta do Poder Executivo devem aplicar, no 

mínimo, 30% dos recursos destinados à compra de gêneros alimentícios, in natura ou 

manufaturados, na aquisição direta de produtos de agricultores familiares, empreendedores 

familiares rurais ou de suas organizações. Além de Minas Gerais, outros estados da fedração 

também adotaram medidas semelhantes, como São Paulo, onde foi criado em 2011 o 

Programa Paulista de Agricultura de Interesse Social (PPAIS), o qual tem contribuído para o 

aumento e diversificação da renda dos produtores familiares (DINIZ et al., 2016). 
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No PAA os alimentos podem ser adquiridos tanto pela Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB) e distribuídos em creches, asilos, escolas públicas, penitenciárias e 

entidades assistenciais, como também pelas instituições públicas federais, estaduais e 

municipais (PAA Compra Institucional) ou pelos órgãos estaduais (PAAFamiliar). Já o PNAE 

é executado pelas Secretarias de Estado de Educação, via escolas estaduais, prefeituras 

municipais e escolas federais da educação básica.  

Todos estes programas devem realizar as aquisições dos gêneros alimentícios por meio 

das chamadas públicas, dispensando os procedimentos licitatórios, que são regidos pela Lei 

8.666/93 e têm um nível de exigência bem mais elevado. 

Para a operacionalização do PAA e PNAE nos municípios mineiros, os extensionistas 

da EMATER-MG exercem ações voltadas à divulgação de seus objetivos e regulamentações; 

mobilização das entidades beneficiárias e dos agricultores familiares fornecedores de produtos 

agroalimentares; elaboração de projetos; emissão de Declaração de Aptidão ao PRONAF 

(DAP) física e jurídica ou da Declaração de Aptidão ao PAA (DAPAA); assistência técnica 

nas etapas de produção e comercialização; capacitações em boas práticas de produção e 

processamento dos alimentos; orientações sobre a gestão dos programas pelas organizações de 

agricultores; apoio às entidades beneficiárias na adequação dos cardápios à produção da 

agricultura familiar local e vice-versa etc. (EMATER-MG, 2014e, 2015d). Além das ações 

executadas pelos seus profissionais, a empresa publicou nos anos de 2014 e 2015 duas 

cartilhas sobre estes programas, às quais contêm informações sobre as legislações que os 

regulamentam e a respeito dos objetivos e obrigações dos extensionistas com a sua 

implementação. 

Ao promover a inclusão dos produtores familiares no PAA e PNAE, busca-se torná-

los aptos a acessar outros canais de comercialização, contribuindo para a conquista de novos 

mercados, a geração de renda extra e, por conseguinte, a manutenção de suas atividades 

produtivas. Em 2014 a EMATER-MG orientou mais de 9 mil agricultores no PNAE em 530 

municípios do estado96 e mais de 10 mil no PAA em 280 municípios97 (números com 

repetição em determinados municípios).  

                                                 
96 Disponível em: <http://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/emater-mg-orientou-mais-de-9-mil-pessoas-

para-o-programa-nacional-de-alimentacao-escolar>. Acesso em: 30 mar. 2017 

97 Disponível em: 

<http://www.emater.mg.gov.br/portal.cgi?flagweb=site_tpl_paginas_internas&id=14971#.WNzdPPl9600>. 

Acesso em: 30 mar. 2017 
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No recorte espacial da pesquisa, neste mesmo ano, o PAA foi implementado em pelo 

menos oito municípios98, com um aporte financeiro de R$ 1.156.164,70 e um total de 561 

agricultores beneficiados (5,1% do total de DAPs ativas e desativadas destes municípios), os 

quais receberam, em média (média aritmética simples), entre R$ 1.574,71 e R$ 6.500,00 pelo 

fornecimento de gêneros alimentícios ao programa. Já o PNAE foi executado em ao menos 17 

municípios, com um aporte financeiro de R$ 1.962.544,22 e um total de 467 produtores 

beneficiados (2% do total de DAPs ativas e desativadas destes municípios), os quais 

receberam, em média (média aritmética simples), entre R$ 903,37 e R$ 10.167,17, conforme 

se verifica na tabela 39. Ressalta-se que esses números são variáveis ano a ano, podendo 

aumentar ou diminuir conforme aprovação de projetos do PAA elaborados pelos ESLOCs, 

com o montante de recursos destinados à alimentação escolar ou com o número de 

agricultores que comercializam nestes dois programas. 

TABELA 39  

Números relativos à implementação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) nos municípios dos Territórios da Cidadania do Vale do Jequitinhonha-MG que 

integram o recorte espacial da pesquisa – 2014  

 

Fonte: Relatórios Anuais de Atividades (RAAs) dos ESLOCs da EMATER-MG do ano de 2014. Tabulação e 

organização: DINIZ, R. F. Legenda: - Dados indisponíveis em razão do não recebimento do RAA do ESLOC ou 

de informações incompletas nos relatórios obtidos. 

 

Conforme indicado no item 5.7, dentre os produtores entrevistados, 17 estavam 

inseridos no PNAE e cinco no PAA no ano de 2015, dos quais 15 são agricultores familiares 

dos municípios de Bandeira-MG (1), Capelinha-MG (3), Couto de Magalhães de Minas-MG 

                                                 
98 Não foi possível saber o número exato de municípios com projetos executados no PAA e no PNAE no ano de 

2014 visto que vários ESLOCs não nos enviaram os RAAs deste ano ou enviaram com informações incompletas.  

Municípios
Produtores 

comercializando no PAA

Recursos provenientes da 

comercialização

Média de recursos por produtor 

(média aritmética simples)

Produtores 

comercializando no PNAE

Recursos provenientes da 

comercialização

Média de recursos por produtor 

(média aritmética simples)

ALMENARA 0 R$ 0,00 R$ 0,00 30 R$ 244.727,00 R$ 8.157,57

ARAÇUAÍ - - - - - -

BANDEIRA 23 R$ 122.411,97 R$ 5.322,26 8 R$ 26.932,80 R$ 3.366,60

BERILO 0 R$ 0,00 R$ 0,00 32 R$ 99.686,45 R$ 3.115,20

CAPELINHA 68 R$ 442.000,00 R$ 6.500,00 62 R$ 343.133,15 R$ 5.534,41

CHAPADA DO NORTE 0 R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 146.861,60 -

COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS - - - - - -

DATAS 37 R$ 157.500,00 R$ 4.256,76 14 R$ 19.089,73 -

DIAMANTINA 0 R$ 0,00 R$ 0,00 21 R$ 213.510,56 R$ 10.167,17

FELÍCIO DOS SANTOS 28 R$ 156.349,45 R$ 5.583,91 19 R$ 37.000,00 R$ 1.947,37

FELISBURGO 0 R$ 0,00 R$ 0,00 8 R$ 42.820,80 R$ 5.352,60

ITAOBIM 0 R$ 0,00 R$ 0,00 15 R$ 126.000,00 R$ 8.400,00

ITINGA 0 R$ 0,00 R$ 0,00 32 R$ 109.020,00 R$ 3.406,88

JEQUITINHONHA 0 R$ 0,00 R$ 0,00 59 R$ 143.913,09 R$ 2.439,20

MINAS NOVAS 174 R$ 274.000,00 R$ 1.574,71 - - -

PONTO DOS VOLANTES 181 - - 24 - -

SÃO GONÇALO DO RIO PRETO - - - - - -

SENADOR MODESTINO GONÇALVES - - - - - -

SERRO - R$ 3.903,28 - 74 R$ 66.849,04 R$ 903,37

TURMALINA 50 - - 17 - -

VEREDINHA 0 R$ 0,00 R$ 0,00 10 R$ 23.000,00 R$ 2.300,00

VIRGEM DA LAPA 0 R$ 0,00 R$ 0,00 42 R$ 320.000,00 R$ 7.619,05

TOTAL 561 R$ 1.156.164,70 R$ 2.060,90 467 R$ 1.962.544,22 R$ 4.202,45
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(1), Datas-MG (4), Felício dos Santos-MG (1), Itinga-MG (1), Itaobim-MG (1), São Gonçalo 

do Rio Preto-MG (1), Veredinha-MG (1) e Turmalina-MG (1), três são quilombolas dos 

municípios de Almenara-MG (1), Felisburgo-MG (1) e Virgem da Lapa-MG (1) e uma é 

assentada de um projeto de reforma agrária no município de Jequitinhonha-MG. Além das 

análises realizadas anteriormente, é oportuno acrescentar outros dados e informações 

complementares que são importantes para compreendermos os avanços e desafios à 

operacionalização destes programas nos municípios estudados. 

Embora a divulgação e demanda para participação nestes programas sejam feitas 

privilegiando o espaço de ação política dos CMDRSs, os agentes responsáveis pela sua 

operacionalização (diretoria das escolas, secretaria de agricultura, EMATER-MG etc.) 

selecionam os agricultores priorizando, em muitos casos, aqueles que residem nas 

proximidades das escolas e demais instituições beneficiárias (hospitais, creches, asilos etc.), 

que produzem alimentos com frequência e em quantidade necessárias às demandas destas 

entidades, que já participam do programa e que são “clientes” da EMATER-MG, conforme se 

observa no depoimento dado por uma extensionista da empresa: 

No nosso caso, dos [agricultores] que estão [inseridos] no PNAE, como todos eles 

já são clientes da EMATER-MG, automaticamente [já são escolhidos para entrar 

ou continuar no PNAE ou PAA]. São clientes que já procuram, já participam dos 

projetos, recebem as visitas normalmente, quando precisam de orientação vem 
[ao ESLOC]. Então, assim, acaba que sem ter essa questão “ah não é obrigatório” 

[selecioná-los], então a gente acabou trazendo como meta nossa atender a esses 

agricultores, até porque são resultado pra gente mesmo (EXTENSIONISTA 16, 

EMATER-MG, maio de 2015). 

 

Ou seja, são adotados determinados critérios que inviabilizam a democratização do 

acesso aos programas a um maior número e diversidade de produtores, restringindo, com 

efeito, seus benefícios potenciais a um determinado grupo de atores sociais e impedindo aos 

demais a diversificação das estratégias de reprodução social no campo, por meio do ingresso 

em novos canais de comercialização de sua produção agropecuária. 

Enquanto que na maioria dos municípios os produtos agroalimentares são distribuídos 

diretamente nas instituições beneficiárias ou na sede do poder público pelos agricultores 

familiares, em Almenara-MG a distribuição é realizada pela Associação dos Pequenos 

Produtores Rurais do município (APRA), a qual venceu a chamada pública destinada ao 

atendimento do PNAE e é responsável pelo recebimento dos produtos dos agricultores e 

aprovisionamento das instituições beneficiárias do programa. Ademais, em Felisburgo-MG e 

Jequitinhonha-MG os produtores entrevistados realizam o fornecimento de modo coletivo ao 

programa, seja por meio de um contrato feito em nome de apenas um agricultor, como na 
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comunidade quilombola Paraguai (Felisburgo-MG), ou com as entidades associativas, como 

no caso da associação de mulheres que administra a padaria comunitária do assentamento 

Transval (Jequitinhonha-MG), enquanto que os demais entrevistados fornecem seus produtos 

de modo individual.  

No que concerne à definição do preço a ser pago por cada gênero alimentício, os 

agentes responsáveis pela operacionalização dos programas realizam uma reunião anual com 

os agricultores a fim de definir coletivamente o valor de cada produto a ser fornecido, 

tomando como referência os preços de mercado do produto e, no caso dos alimentos 

manufaturados (biscoitos, roscas, bolos etc.), os custos com os insumos de produção. De 

acordo com os agricultores entrevistados, o valor estabelecido para cada produto é, na maioria 

das vezes, superior ao preço pago no mercado local, o que representa um incentivo pelo 

fornecimento de alimentos cultivados a partir de técnicas de produção mais ecológicas e 

também uma estratégia de fomento à manutenção do agricultor familiar no campo. Em 

Capelinha-MG, por exemplo, o quilo do biscoito era vendido ao PNAE por R$ 12,00 em 

2014, e em 2015 passou para R$ 16,00 em decorrência do aumento do preço dos insumos de 

produção; em Bandeira-MG, por outro lado, a diferença entre o preço de mercado de alguns 

produtos e aquele pago pelo programa chegou a ser bastante expressiva em 2015, como no 

caso da couve, que era comercializada a R$ 4,00 o quilo no mercado local e a R$ 11,00 no 

programa. Ou seja, a negociação coletiva entre os agentes responsáveis pela 

operacionalização dos programas e os agricultores fornecedores contribui, de certo modo, 

para que estes atores sociais não sofram prejuízos com a venda de seus produtos 

agroalimentares, mas, em determinados casos, pode ser prejudicial ao orçamento do programa 

ao pagar por alguns produtos um valor bem acima daquele negociado no mercado local. 

Em termos de qualidade dos alimentos, especialmente no que diz respeito à sua 

segurança para a saúde dos consumidores (predominantemente crianças e jovens em idade 

escolar), os agricultores entrevistados garantem que toda produção fornecida é cultivada sem 

o uso de insumos sintéticos, condição estipulada, segundo eles, pelos profissionais da 

EMATER-MG e pela direção das entidades beneficiárias.  

Visto que o aprovisionamento destas entidades deve ser realizado com frequência e 

quantidade compatível com as suas demandas, os agricultores precisam se planejar para que 

não faltem produtos quando solicitados e para que a colheita seja feita concomitantemente ao 

período estipulado previamente para o seu fornecimento, evitando, assim, desperdícios e 

prejuízos. E para grande parte dos produtores entrevistados, esta questão tem sido muitas 
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vezes um sério problema a ser resolvido, uma vez que não possuem um cronograma para 

ajustar a dinâmica de sua produção à periodicidade da demanda das entidades beneficiárias ou 

porque não conseguem estimar corretamente a quantidade a ser produzida para fornecimento. 

Visando superar este problema, apenas o agricultor de Bandeira-MG e a agricultora de Itinga-

MG contavam com o auxílio dos técnicos da EMATER-MG para organizarem o planejamento 

produtivo de modo a adequar a produção agrícola à periodicidade de fornecimento às 

entidades beneficiárias, reorganizando espaço-temporalmente o seu sistema de produção para 

atingir este objetivo (FIG. 40). No que concerne aos outros produtores entrevistados, a 

carência de assistência técnica continuada por parte dos profissionais da EMATER-MG, 

assim como a inexistência de uma programação de compra de certas instituições públicas, são 

as principais razões que justificam a não adoção de medidas como estas. 

 

FIGURA 40: Cultivo de hortaliças organizado espaço-temporalmente de modo a atender ao cronograma de 

produção estabelecido entre o técnico da EMATER-MG e o agricultor familiar de Bandeira-MG para 

aprovisionamento das escolas do município pelo PNAE. Fonte: Trabalho de campo, 2015. Autor: DINIZ, R. F 

 

Desse modo, tendo em vista as transformações socioespaciais e socioeconômicas 

engendradas pela implementação do PAA e PNAE nos municípios do recorte espacial da 

pesquisa, depreende-se que importantes progressos foram alcançados pelos agricultores 

familiares e pelos demais beneficiários dos programas, a saber:  

1) fortalecimento dos circuitos curtos de comercialização e dinamização da economia 

municipal e regional pela comercialização de produtos de origem local – com uma 

movimentação, por exemplo, de mais de R$ 3 milhões apenas no ano de 2014;  
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2) inclusão produtiva de grupos historicamente marginalizados, como quilombolas e 

assentados de reforma agrária; 

3) organização e profissionalização dos agricultores para o abastecimento dos mercados 

locais e regionais; 

4) diversificação e aumento da produção agropecuária e das fontes de renda, contribuindo 

para o resgate da autonomia dos agricultores e para sua emancipação social. Conforme 

as palavras de um agricultor do município de Bandeira-MG, que antes de participar do 

PAA e PNAE trabalhava como diarista e era agregado em uma fazenda: “Hoje em dia 

eu sou o meu patrão”; 

5) resgate, valorização e preservação de hábitos e costumes alimentares locais e 

tradicionais; 

6) melhoria do preço dos produtos comercializados tanto nos programas como também 

nos mercados locais; 

7) apoio à reprodução e manutenção da agricultura familiar no campo; 

8) aprimoramento das técnicas de produção e fomento ao uso de práticas mais ecológicas 

na atividade agropecuária; 

9) diversificação do cardápio das instituições beneficiárias com alimentos produzidos a 

partir de práticas que garantem a segurança alimentar e nutricional dos consumidores 

etc. 

Constata-se, desse modo, que o processo de implementação destes programas 

contribui para a reprodução de práticas espaciais insurgentes que promovem novas relações 

entre cidade-campo e que fomentam e fortalecem os circuitos curtos de comercialização, 

espaço-tempo de relações de contiguidade e horizontalidade que são fundamentais para a 

valorização e promoção do consumo socialmente responsável de gêneros alimentícios 

diversificados, tradicionais e culturalmente contextualizados e cultivados a partir de técnicas 

mais ecológicas de produção. Ademais, é oportuno destacar a importante contribuição para as 

estratégias de reprodução social dos agricultores familiares, quilombolas e assentados, os 

quais passam a estabelecer novos tipos de interação social com outros atores sociais e que 

concorrem para sua autonomia econômica e alimentar e para a manutenção de suas famílias 

no meio rural. 

No entanto, apesar desses relevantes progressos, ainda permanece uma série de 

questões problemáticas a serem superadas para que se possa garantir a manutenção dos efeitos 

positivos de tais programas e fazer com que cumpram plenamente seus objetivos, a saber:  

1) inclusão de um número limitado de agricultores familiares. Como demonstrado 

anteriormente, estavam inseridos no PAA e PNAE em 2014, respectivamente, apenas 

5,1% e 2% do total de produtores com DAPs ativas e desativadas de todos os 

municípios do recorte espacial da pesquisa; 
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2) prevalência de contratos de fornecimento individuais em detrimento de coletivos/por 

associações comunitárias; 

3) descumprimento dos compromissos de compra por parte de determinadas escolas com 

os produtores, o que lhes causa prejuízo com a perda da produção que estava reservada 

para entrega e com os custos de transporte até os locais de distribuição; 

4) rompimento unilateral dos contratos de fornecimento de produtos agroalimentares por 

parte de determinados agricultores, o que causa dificuldades para a diretoria das 

escolas garantirem o aprovisionamento de alimentos em curto período de tempo; 

5) descumprimento dos dispositivos legais que determinam a obrigatoriedade de 

investimento de 30% dos recursos do PNAE na aquisição de gêneros alimentícios de 

agricultores familiares e de suas organizações, sobretudo ao não priorizar os 

assentados de reforma agrária e as comunidades indígenas e quilombolas. Em 

determinados municípios, por exemplo, a obrigatoriedade de se priorizar os 

agricultores quilombolas (e não a “possibilidade”, conforme destacado no depoimento 

a seguir) e indígenas (no caso de Araçuaí-MG) não tem sido cumprida pelos agentes 

responsáveis pela operacionalização do programa, conforme declarado por uma 

extensionista da EMATER-MG: “Até no PNAE, que eles poderiam ter prioridade, tá 

tudo normal... não tem diferenciação não” (EXTENSIONISTA 25, EMATER-MG, 

maio de 2015). 

6) dificuldades encontradas por diversos produtores para obter determinados documentos 

exigidos pelos programas, como o “cartão rural” e até mesmo o “título de posse” do 

estabelecimento rural; 

7) carência de meios de transporte gratuitos ou de baixo custo para fornecimento dos 

produtos agroalimentares, sobretudo para os agricultores que encontram-se mais 

distantes da sede urbana dos municípios etc.  

 

Além dessas questões, cumpre observar que em determinados municípios todo o 

trabalho de operacionalização destes programas tem ficado a cargo dos profissionais da 

EMATER-MG, tendo em vista a falta de apoio dos agentes públicos vinculados às secretarias 

de agricultura ou até mesmo a inexistência destes órgãos. Gera-se, com efeito, uma 

sobrecarga de trabalho aos extensionistas tanto pelo fato de sua atuação na execução de outras 

ações de desenvolvimento rural quanto pelo reduzido quadro de técnicos nos ESLOCs, tendo 

como consequência, por exemplo, a interrupção do PAA em vários municípios, alguns há pelo 

menos cinco anos.  

Ocorre, ademais, casos em que um mesmo produtor fornece alimentos ao PAA e ao 

PNAE, impossibilitando, desse modo, que os recursos financeiros destes programas sejam 

distribuídos de forma mais equitativa e democrática entre grande parte dos agricultores 

familiares dos municípios.  

Observa-se, portanto, a permanência de certas práticas espaciais heterônomas, como a 

preferência pela inclusão de produtores que são “clientes” da EMATER-MG ou de 
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comunidades com as quais os técnicos têm mais afinidade e atenção e a predominância de 

contratos de fornecimento feitos de forma individualizada em detrimento dos coletivos, o que, 

associado a outras questões problemáticas, inviabiliza a democratização do acesso aos 

programas a um maior número e diversidade de produtores, concorrendo para limitar a sua 

difusão espacial no meio rural dos municípios. Neste sentido, a superação de tais limitações 

constitui-se uma condição imprescindível para que estes programas possam contribuir de 

forma efetiva e em conformidade com seus objetivos para a manutenção e expansão dos 

mercados institucionais e para a segurança alimentar e nutricional dos estudantes e das 

populações carentes nos municípios do Vale do Jequitinhonha-MG. 

 

 

5.6 Plano Brasil Sem Miséria (PBSM) e Programa de Fomento às Atividades 

Produtivas Rurais (PFAPR)  
 

 

Instituído pelo Decreto Federal Nº 7.942/11 com o propósito de ampliar e fortalecer as 

medidas implementadas durante o governo Lula (2003-2010) para a superação da 

vulnerabilidade social de famílias em condições de extrema pobreza (com renda per capita de 

até R$ 70,00 naquele ano e R$ 85,00 em 2015), o Plano Brasil Sem Miséria (PBSM) visa 

integrar e articular uma série de políticas, programas e ações de vários ministérios 

fundamentadas em três pilares: garantia de renda, inclusão produtiva e acesso aos serviços 

públicos, estabelecendo estratégias diferenciadas para as populações urbanas e rurais. 

No que diz respeito às famílias residentes no meio rural, a implementação do PBSM 

ocorre por meio de ações executadas com o objetivo de lhes propiciar melhores oportunidades 

de inserção produtiva, diversificação das fontes de renda, garantia de direitos básicos etc., tais 

como99: 1) prestação de serviços de ATER de modo contínuo e adaptado às suas realidades 

socioespaciais; 2) distribuição de sementes e insumos de produção; 3) fomento às atividades 

produtivas; 4) fornecimento de água para consumo humano, irrigação e dessedentação de 

animais (Programa Água para Todos); 5) acesso das mulheres aos documentos civis, 

trabalhistas e previdenciários etc. 

Dentre essas ações, destaca-se a criação do Programa de Fomento às Atividades 

Produtivas Rurais (PFAPR), instituído pelo Decreto Nº 7.644/11 e gerido a partir de 2012 de 

modo conjunto pelo Ministério do Desenvolvimento Social MDS e o então Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA). Diante do contexto de insuficiência de conhecimentos, 

                                                 
99 Disponível em: <http://www.mda.gov.br/bsm_no_campo/#close>. Acesso em: 31 mar. 2017 
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recursos técnicos e financeiros e de marginalização social e econômica das famílias em 

condições de extrema pobreza no campo, o programa tem como principais propósitos 

promover a sua inclusão produtiva, a diversificação de suas fontes de renda e a garantia da 

segurança alimentar e nutricional de seus membros. Para consecução desses objetivos, são 

transferidos recursos financeiros (não reembolsáveis) e ofertados serviços públicos de ATER 

para o desenvolvimento de projetos produtivos pelas famílias beneficiárias. 

Para serem incluídas no PFAPR, as famílias devem atender aos seguintes critérios de 

seleção: pertencerem à categoria social da agricultura familiar, encontrarem-se em situação de 

extrema pobreza e estarem inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal (CadÚnico). Os recursos financeiros, no valor máximo de R$ 2.400,00 por família, 

são transferidos por meio do cartão do Bolsa Família ou pelo Cartão do Cidadão e devem ser 

utilizados na compra de insumos e equipamentos (sementes, adubos, ferramentas, animais e 

matrizes reprodutoras) ou na contratação de pequenos serviços necessários à implantação do 

projeto. Entre 2012 e 2015, cerca de 187 mil famílias foram atendidas pelo programa em todo 

o Brasil, totalizando um investimento de mais de R$ 434 milhões100.  

Em Minas Gerais, a implementação do PFAPR ocorre desde 2014 na região Norte do 

estado e nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, viabilizada pelo acordo de cooperação 

técnica assinado em novembro de 2013 entre a EMATER-MG, o MDS e o MDA. Por meio 

desse acordo, cabe à empresa mineira realizar o diagnóstico e o planejamento de projetos 

produtivos das famílias beneficiárias, além de orientá-las na execução dos mesmos. Entre 

2014 e 2016 foram destinados cerca de R$ 19,5 milhões à operacionalização do programa no 

estado, contemplando mais de 8 mil famílias em situação de vulnerabilidade social (com meta 

de atingir 12 mil até 2017101). Em 2017, uma parceria entre a empresa e a EMBRAPA 

resultou na disponibilização de equipamentos, como desintegradores, motobombas e 

trituradores agrícolas, a serem utilizados nas unidades de aprendizagem implantadas em 

municípios do norte do estado com o propósito de atender as demandas técnicas e sociais de 

convívio com o semiárido.  

A escolha dos beneficiários deve ser feita privilegiando o espaço de ação política dos 

CMDRSs, os quais recebem uma lista com os nomes das famílias pré-selecionadas pelos 

                                                 
100 Disponível em: <http://www4.planalto.gov.br/consea/eventos/conferencias/5a-conferencia-nacional-de-

seguranca-alimentar-e-nutricional/banco-de-pautas/programa-fomento-as-atividades-produtivas-rurais-beneficia-

187-mil-familias.pdf> Acesso em: 31 mar. 2017 
101 Disponível em: 

<http://www.emater.mg.gov.br/portal.cgi?flagweb=site_tpl_paginas_internas&id=18504#.WN42SPl9600>. 

Acesso em 31 mar. 2017 
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órgãos gestores do programa. Em alguns municípios este trabalho foi feito previamente por 

meio de uma ação conjunta entre os técnicos da EMATER-MG e as secretarias de ação social 

e, a partir disso, encaminhado para discussão, seleção e aprovação final dos membros dos 

conselhos. Em outros, contudo, uma seleção preliminar foi feita exclusivamente pelos 

profissionais da EMATER-MG e, posteriormente, levada aos conselhos apenas para serem 

referendadas pelos seus membros. 

Após a escolha dos beneficiários, os técnicos realizam um diagnóstico sobre as suas 

condições de produção, elaboram em comum acordo um projeto de desenvolvimento 

produtivo e prestam assistência durante as atividades de execução do mesmo. 

No recorte espacial da pesquisa, no período de fevereiro de 2014 a março de 2015, 

foram elaborados 873 projetos produtivos pelos extensionistas da EMATER-MG, variando 

entre 14 e 98 projetos por município, conforme se verifica na tabela 40.  

TABELA 40  

Projetos de estruturação produtiva e social apoiados pelo Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais 

(PFAPR) do Plano Brasil Sem Miséria (PBSM) nos municípios dos Territórios da Cidadania do Vale do 

Jequitinhonha-MG que integram o recorte espacial da pesquisa entre fevereiro de 2014 e março de 2015 

 
Fonte: Dados disponibilizados pela EMATER-MG em atendimento à lei de acesso à informação (Protocolo 

03040.000001/2016-41). Tabulação e organização dos dados: DINIZ, R. F. 

 

Para iniciar o projeto, as famílias recebem uma primeira parcela de R$ 1.400,00, com 

a qual adquirem parte dos insumos e equipamentos necessários para a execução das atividades 

Municípios Projetos elaborados

ALMENARA 63

ARAÇUAÍ 58

BANDEIRA 49

BERILO 40

CAPELINHA 60

CHAPADA DO NORTE 31

COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS 19

DATAS 46

DIAMANTINA 98

FELÍCIO DOS SANTOS 27

FELISBURGO 36

ITAOBIM 25

ITINGA 14

JEQUITINHONHA 46

MINAS NOVAS 30

PONTO DOS VOLANTES 35

SÃO GONÇALO DO RIO PRETO 25

SENADOR MODESTINO GONÇALVES 28

SERRO 27

TURMALINA 41

VEREDINHA 24

VIRGEM DA LAPA 51

TOTAL 873
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produtivas. A segunda parcela de R$ 1.000,00 será transferida somente após o técnico realizar 

o processo de vistoria das ações executadas e aprovar a liberação do recurso. 

Os projetos implementados nestes municípios abrangeram atividades agrícolas e não-

agrícolas, destacando-se102: avicultura, piscicultura, bovinocultura, suinocultura, apicultura, 

horticultura, viticultura, salão de beleza, borracharia, atividades de corte e costura etc.  

Dentre os produtores entrevistados, 10 haviam sido beneficiados pelo programa, 

executando projetos produtivos de: avicultura de corte e postura de pequeno porte; 

horticultura em quintais; suinocultura de pequeno porte; viticultura; fruticultura e horticultura 

em quintais a partir do uso de técnicas de convivência com a seca (FIG. 41). 

   

   

FIGURA 41: De cima para baixo: plantio de videiras, galinheiro, pocilga e pomar doméstico e hortaliças 

cultivadas a partir de técnicas de irrigação por gotejamento, implantados a partir de projetos produtivos 

financiados pelo Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais (PFAPR) do Plano Brasil Sem Miséria 

(PBSM) nos municípios que integram o recorte espacial da pesquisa. Fonte: Trabalho de campo, 2015. Autor: 

DINIZ, R. F. 

 

A execução destes projetos promoveu a inserção de grupos sociais historicamente 

excluídos/precariamente incluídos nas políticas públicas de desenvolvimento do setor 

agropecuário no Vale do Jequitinhonha-MG e possibilitou a realização de importantes 

                                                 
102 Alguns projetos foram objeto de reportagem dos meios de comunicação da empresa. Para mais informações, 

consultar: https://youtu.be/O45DRhNuIko ; https://youtu.be/M3Cmo69hCb4.  

https://youtu.be/O45DRhNuIko
https://youtu.be/M3Cmo69hCb4
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progressos na manutenção e aprimoramento das atividades produtivas nos estabelecimentos 

rurais, a saber: 

1) aumento e diversificação da produção agropecuária e das fontes de renda;  

2) ampliação e melhoria da infraestrutura de produção e adoção de boas práticas 

agropecuárias;  

3) inclusão produtiva de sujeitos sociais cultural e economicamente marginalizados, 

como as mulheres rurais – especialmente as quilombolas e agricultoras familiares; 

4) fortalecimento dos circuitos curtos de comercialização e dinamização da economia 

local;  

5) promoção da segurança alimentar e nutricional de famílias em condições de 

vulnerabilidade social; 

6) acesso ao serviço de assistência técnica de modo mais frequente por famílias 

historicamente ignoradas pelos agentes provedores deste serviço; 

7) diversificação e fortalecimento das estratégias de reprodução sócio-espacial da 

agricultura familiar; 

8) legitimação e fortalecimento dos espaços de diálogo e decisão democrática dos 

CMDRSs etc. 

Ademais, cumpre destacar que os aportes financeiros destinados ao programa 

consistiram em importantes somas de recursos para a economia dos municípios, variando 

entre R$ 7.200,00 e R$ 225.600,00 no ano de 2014, conforme se verifica na tabela 41. 

TABELA 41  

Recursos financeiros provenientes do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais (PFAPR) do Plano 

Brasil Sem Miséria (PBSM) inseridos na economia dos municípios dos Territórios da Cidadania do Vale do 

Jequitinhonha-MG que integram o recorte espacial da pesquisa – 2014 

 
Fonte: Relatórios Anuais de Atividades (RAAs) dos ESLOCs da EMATER-MG do ano de 2014. Tabulação e 

organização: DINIZ, R. F. Legenda: - Dados indisponíveis em razão do não recebimento do RAA do ESLOC ou 

de informações incompletas nos relatórios obtidos. 

Municípios Recursos investidos no município

ALMENARA R$ 120.000,00

ARAÇUAÍ -

BANDEIRA -

BERILO -

CAPELINHA R$ 120.000,00

CHAPADA DO NORTE R$ 48.000,00

COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS -

DATAS R$ 129.600,00

DIAMANTINA R$ 225.600,00

FELÍCIO DOS SANTOS -

FELISBURGO R$ 60.000,00

ITAOBIM -

ITINGA R$ 33.600,00

JEQUITINHONHA R$ 43.200,00

MINAS NOVAS R$ 43.200,00

PONTO DOS VOLANTES R$ 42.200,00

SÃO GONÇALO DO RIO PRETO R$ 16.800,00

SENADOR MODESTINO GONÇALVES -

SERRO R$ 75.000,00

TURMALINA R$ 98.400,00

VEREDINHA R$ 7.200,00

VIRGEM DA LAPA R$ 141.600,00

TOTAL R$ 1.204.400,00
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Neste sentido, tendo em vista os benefícios socioeconômicos proporcionados às 

famílias rurais a partir da execução de projetos produtivos concebidos e elaborados por elas 

próprias em conformidade com suas necessidades e anseios, constata-se que o PFAPR 

concorre para a reprodução de práticas espaciais insurgentes no meio rural. Tais práticas se 

manifestam nas ações que possibilitam a inclusão produtiva de grupos historicamente 

marginalizados, fomentam a reorganização dos espaços de produção de modo a aprimorar as 

técnicas utilizadas e a viabilizar a adoção de boas práticas agropecuárias, e, com efeito, 

dinamizam os circuitos curtos de comercialização ao oportunizar o aumento e a diversificação 

da produção familiar e a sua inserção nos mercados locais, regionais e institucionais.  

Acrescenta-se, ademais, o estímulo e o reconhecimento do poder público à 

legitimidade dos espaços de participação política dos CMDRSs enquanto instâncias mais 

apropriadas para as deliberações sobre a escolha dos projetos apoiados pelo programa, o que 

fomenta a organização política dos sujeitos sociais rurais, favorece a descentralização e a 

participação democrática e concorre para o surgimento de novos mecanismos de governança 

mais transparentes, solidários e sustentáveis dos instrumentos políticos e institucionais 

adotados para promover o desenvolvimento rural. 

No entanto, apesar de instituir importantes avanços para a reprodução social de 

famílias carentes no meio rural, o PFAPR ainda apresenta uma série de questões 

problemáticas que colocam em risco a manutenção de seus efeitos positivos e prejudicam o 

pleno cumprimento de seus objetivos, como por exemplo: 

1) apoio à elaboração de projetos executados predominantemente de forma individual em 

detrimento do fomento à gestão coletiva e solidária pelos sujeitos sociais rurais; 

2) não inserção de determinadas famílias em outros programas governamentais, tais 

como o PNAE e o PAA, e nos mercados locais, como as feiras livres municipais; 

3) não adoção de metodologias participativas durante a maioria das atividades 

executadas; 

4) incentivo ao uso de sementes “variedades”, ao invés de crioulas, e de animais 

provenientes de grandes criatórios (pintainhos, por exemplo), em prejuízo de raças 

reproduzidas na região e “caipiras”. Com efeito, em determinados projetos as famílias 

beneficiárias tiveram perdas com a morte de animais que foram adquiridos doentes ou 

fisicamente debilitados; 

5) inexistência de ações voltadas à promoção da autonomia dos produtores a partir da 

redução do uso de insumos externos nos manejos agrícolas e da compra de alimentos 

para a nutrição dos animais. As famílias que criavam porcos e frangos, por exemplo, 

tinham gastos elevados com a sua alimentação, o que reduzia sobremaneira os 

rendimentos com a atividade e, até mesmo, causava-lhes prejuízos. 
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Além dessas questões problemáticas, alguns extensionistas afirmaram que as 

capacitações realizadas não foram suficientes para torná-los aptos a executar o programa de 

modo mais adequado com as famílias beneficiárias. Com efeito, estes profissionais 

encontraram dificuldades em compatibilizar as atividades previamente estabelecidas pelos 

órgãos gestores com as suas condições e planejamento de trabalho nos municípios, o que 

inviabilizou a promoção de debates e reflexões visando a elaboração de projetos mais 

adequados às capacidades e potenciais de cada produtor, assim como o desenvolvimento de 

ações visando otimizar o uso dos recursos financeiros e realizar o acompanhamento técnico 

regular dos projetos. O depoimento a seguir é bem elucidativo a este respeito: 

O BSM [Plano Brasil Sem Miséria], eu acho também que a EMATER-MG, que ela 

falha, que foi um ato falho dela com nós extensionistas. A gente precisava ser mais 

preparado, mais bem preparado para isso, e quanto ao agricultor, ele também 

deveria ter sido preparado para receber o BSM. O BSM veio muito assim: de 

forma despejada, a gente que leva isso pra ele [agricultor] e ele faz a demanda 

[do projeto]. Eu continuo achando que o BSM precisava ser melhor reformulado, 

principalmente sobre a metodologia de trabalho, porque acaba que atropela as 

condições nossas como técnico e as próprias condições dos agricultores, para 

que eles possam aplicar devidamente aquele crédito [recurso financeiro não 

reembolsável] e fazer com que aquilo seja um instrumento de melhoria na 

família. Nós tivemos um treinamento, mas o treinamento é muito básico. A 

gente tem que estar melhor preparado para essas atividades, para essas políticas 

públicas. E a empresa tem condições para fazer isso, ela tem todas as condições 

possíveis. Só que assim, quando surge uma política pública, ela já vem com o 

tempo [determinado de execução]. Nem tempo hábil tem. Eu acredito que a 

política pública, ela tinha que ser de forma que a gente pudesse executá-la em 

tempo hábil, programando todas as atividades devidamente com o agricultor e 

efetuando aquelas atividades de ATER principalmente (EXTENSIONISTA 19, 

EMATER-MG, maio de 2015). 

 

Ademais, cumpre ressaltar que em determinados municípios a escolha dos 

beneficiários foi feita a critério exclusivo dos extensionistas, os quais selecionaram os nomes 

de uma lista pré-estabelecida pelo MDS-MDA e, posteriormente, apresentaram aos membros 

do CMDRS apenas para serem aprovados nas reuniões do conselho, conforme destacam os 

depoimentos a seguir: 

Vinha uma lista pré-estabelecida de pessoas [a serem incluídas no programa], o 

escritório [da EMATER-MG] fazia uma outra seleção. A escolha dessas pessoas é 

[uma decisão] individual de cada técnico (EXTENSIONISTA 18, EMATER-MG, 

maio de 2015). 

 

Por exemplo, quando foi do [processo de implementação do] BSM, nós fizemos 

questão de que ele fosse escolhido com as instituições ligadas a essa área, [como a] 

secretaria de ação social e por aí a fora, e [isso] não foi feito [em muitos 

municípios]. Mas em alguns lugares foi, ou seja, teve tempo pra isso, teve tempo, 

não é a falta de tempo (EXTENSIONISTA 3, EMATER-MG, agosto de 2015). 

 

Em síntese, embora o PFAPR seja elaborado e executado a partir da base, em 

atendimento aos interesses e demandas das famílias em situação de vulnerabilidade social, a 
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permanência de práticas espaciais heterônomas em sua execução, como a preponderância de 

projetos individuais em detrimento dos coletivos, a insuficiência de ações voltadas à 

promoção de sistemas de produção mais autônomos e econômicos em insumos externos e a 

adoção de metodologias não participativas durante grande parte das atividades realizadas, 

contribui para limitar os potenciais benefícios que o programa pode gerar às famílias rurais a 

fim de retirá-las da condição de extrema pobreza em que se encontram. 

 

 

5.7 Programa Territórios da Cidadania (PTC)  
 

 

As ações direcionadas à superação dos índices de pobreza e extrema pobreza no meio 

rural brasileiro foram reforçadas no primeiro governo Lula (2003-2006) pela criação de uma 

pasta ministerial em 2003, a Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), e de programas 

de desenvolvimento concebidos e operacionalizados a partir de uma perspectiva territorial, a 

saber: Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (PRONAT) 

(2003) e Programa de Infraestrutura e Serviços nos Territórios Rurais (PROINF) (2003), os 

quais, no segundo governo (2007-2010), serviram de referência para a criação do Programa 

Territórios da Cidadania (PTC) em 2008 (BONNAL e MALUF, 2009; FAVARETO, 2010; R. 

HESPANHOL, 2010). Posteriormente, no governo Dilma (2011-2014) foram criados o 

Programa Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária 

(PDRTSES), a Política de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (PDRS) e o Plano 

Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (PNDRSS). 

No que concerne ao PTC, o programa foi instituído com o propósito de coordenar e 

integrar as ações de 22 órgãos públicos federais (23 a partir de 2011), anteriormente 

desarticuladas e dispersas nestes órgãos, com base no planejamento territorial e direcionadas 

ao enfrentamento da pobreza e das desigualdades sociais no meio rural, tendo como público 

prioritário os agricultores familiares, assentados de reforma agrária, comunidades 

quilombolas, indígenas e de pescadores. A implementação dessas ações tem como referência 

a ampliação dos mecanismos de participação social na gestão das políticas públicas, o 

aumento da oferta de programas básicos de cidadania, a inclusão produtiva de seus 

beneficiários e a valorização da diversidade social, cultural, econômica, política, institucional 

e ambiental dos territórios e de suas populações (BRASIL, 2008b).  

Em 2008 foram criados 60 TCs e em 2009 outros 60, contabilizando atualmente 120 

em todos os estados e no Distrito Federal, sendo que as regiões norte e nordeste possuem a 



- 384 - 

 

maior concentração deles. A criação de cada TC nos estados foi feita a partir de critérios 

sociais, culturais, geográficos e econômicos semelhantes entre os municípios que os 

constituem, os quais devem possuir até 50 mil habitantes e densidade populacional média 

inferior a 80 habitantes/km², com base nos dados censitários mais recentes (BRASIL, 2008b). 

Em Minas Gerais existem oito TCs, todos localizados nas regiões norte, nordeste e 

noroeste do estado: Alto Jequitinhonha, Alto Rio Pardo, Baixo Jequitinhonha, Médio 

Jequitinhonha, Noroeste de Minas, Serra Geral, Sertão de Minas e Vale do Mucuri. A 

quantidade de municípios nestes territórios varia entre 15 e 27, totalizando 152, o que 

corresponde a 17,8% dos municípios mineiros.  

O Vale do Jequitinhonha-MG é formado por 3 TCs: alto, médio e baixo, os quais 

abrangem 54 municípios (35,5% de todos os TCs do estado) (cf. FIG. 1 e QUADRO 1). 

Cumpre observar que esta divisão territorial é distinta e menor do que aquela constituída pela 

bacia hidrográfica do Rio Jequitinhonha, a qual é formada por 70 municípios, dos quais 

muitos estão totalmente inseridos na bacia, enquanto outros tem nela apenas uma parte de seu 

território. 

Segundo os extensionistas da EMATER-MG, a execução de projetos produtivos 

financiados pelo PTC ocorreu apenas no território do Alto Jequitinhonha, sendo que nos 

demais foram realizados apenas investimentos de apoio à implantação/modernização de 

infraestrutura básica, ações de cidadania e educação, disponibilização de insumos e 

equipamentos agrícolas, e a elaboração de um projeto de uma agroindústria de farinha de 

mandioca no Baixo Jequitinhonha, o qual não chegou a ser executado pelos gestores deste 

território. 

Nos municípios do Alto Jequitinhonha os projetos produtivos foram executados em 

apoio às seguintes atividades: apicultura, fruticultura, derivados da cana de açúcar, 

cafeicultura e artesanato. Além destes projetos, foi financiada também a construção de uma 

Escola Família Agrícola (EFA) no município de Veredinha-MG. Atualmente, apenas esta 

escola e os empreendimentos de apoio à atividade do artesanato e da apicultura estão em 

pleno funcionamento neste território103.  

A Escola Família Agrícola de Veredinha-MG (EFAV) (FIG. 42) é administrada pela 

Associação Comunitária de Desenvolvimento dos Agricultores Familiares do município 

                                                 
103 A análise destes projetos foi objeto de outros estudos recentes produzidos na Geografia, como por Oliveira 

(2015), o qual realizou importantes reflexões a respeito dos progressos e desafios da implementação das políticas 

públicas visando a promoção do desenvolvimento territorial e da inovação social como alternativa aos modelos 

de intervenção estatal fundamentados em uma orientação top-down.  
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(ACODEFAV) e conta com o apoio do Centro de Agricultura Alternativa Vicente Nica 

(CAV), uma ONG criada a partir da mobilização sócio-política de agricultores ligados ao 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) com o propósito de fomentar a organização destes 

sujeitos sociais, garantir o acesso à terra e à água e também exercer o papel de “incubadora” 

de associações voltadas à execução de projetos de desenvolvimento rural no Vale do 

Jequitinhonha-MG, como as associações municipais de feirantes e a Associação dos 

Apicultores (AAPIVAJE).  

 

FIGURA 42: Escola Família Agrícola construída com recursos financeiros do Programa Territórios da 

Cidadania (PTC) no município de Veredinha-MG. Fonte: Trabalho de campo, 2015. Autor: DINIZ, R. F. 

 

A concepção do projeto de construção da EFAV teve início em 2003, a partir da 

criação da ACODEFAV e do apoio fornecido pelos gestores do CAV, ambos insatisfeitos 

com os rumos tomados pela EFA do município vizinho de Turmalina-MG, que deixou de 

seguir sua proposta pedagógica original e enfrentava problemas com a falta de autonomia 

provocada por questões políticas municipais. 

A institucionalização do PRONAT, PROINF e PTC anos mais tarde impulsionou a 

mobilização destes agentes sociais para a elaboração de um projeto visando a construção da 

EFAV a partir dos recursos financeiros do eixo temático da “educação do campo”. Com a 

aprovação do projeto em 2006, os recursos, da ordem de mais de R$ 250 mil, foram liberados 

de forma gradual entre os anos 2007 e 2010, quando as obras de construção das instalações 

físicas da escola foram concluídas.  

No entanto, para o início das atividades de ensino e extensão, ainda era preciso 

adquirir os mobiliários e equipamentos de uso dos estudantes e docentes, ter acesso à rede de 

distribuição de energia elétrica e obter recursos financeiros necessários ao pagamento dos 

salários do quadro de funcionários da instituição. Para isso, o CAV solicitou o apoio de uma 
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de suas entidades parceiras no exterior, a fundação suíça VIVAMOS MEJOR104, a qual 

financiou um projeto de três anos (2011-2013), num valor de aproximadamente R$ 150 mil, 

voltado a possibilitar o funcionamento da unidade de ensino. Além desta parceria, os gestores 

da instituição conseguiram obter o seu reconhecimento pela Secretaria Estadual de Educação 

e recursos do governo do estado por meio do “Programa de Apoio Financeiro às Escolas 

Família Agrícola”, pelo qual recebiam em 2016 o valor de R$ 4.508,46 por estudante 

matriculado (total de R$ 547.027,04). Atualmente, o funcionamento da escola é garantido 

pelos repasses feitos pelo governo de Minas (contrato sem prazo de validade), pelos 

pagamentos mensais das famílias dos estudantes (R$ 30,00 por estudante, pago em espécie ou 

por meio de produtos agroalimentares), pelos recursos do PNAE (R$ 1,00 por estudante/dia 

letivo durante 200 dias no ano, transferidos em alimentos pela prefeitura municipal), pela 

venda de excedentes da produção agrícola e por meio de projetos financiados por entidades 

parceiras do CAV. 

O terreno onde a EFAV está sediada possui uma extensão de 9,4 hectares e foi cedido 

por um agricultor à ACODEFAV, sendo registrado, contudo, como propriedade da prefeitura 

do município de Veredinha-MG, tendo em vista que esta era uma das exigências para a 

obtenção dos recursos financeiros dos programas de desenvolvimento territorial do governo 

federal. A área utilizada para o desenvolvimento de atividades agropecuárias e ocupada com o 

prédio escolar e demais edificações utilizadas pelos estudantes equivale a 2/3 deste terreno, e 

o restante é destinado à manutenção da reserva legal.   

As instalações físicas da escola são constituídas por: duas salas de aula, uma sala com 

equipamentos de informática para uso dos estudantes, uma cozinha, lavanderias, banheiros e 

dormitórios masculinos e femininos, biblioteca e uma sala destinada à administração. A água 

para irrigação dos cultivos agrícolas é captada no rio Itamarandiba, enquanto que para 

aprovisionamento humano provem de duas cisternas de captação de águas pluviais (52 mil 

litros cada uma). A unidade possui também: aquecedor solar, acesso à rede de internet, dois 

carros, uma moto e um blog onde divulga informações a respeito de suas ações105. 

O quadro de funcionários da instituição é constituído por 14 profissionais: nove 

professores permanentes, dois professores externos (informática e educação física), duas 

auxiliares de cozinha e um administrador da unidade. Todos os professores são da região, 

possuem formação universitária e são contratados por meio de processos seletivos. Além das 

                                                 
104 Sobre a fundação, consultar: http://www.vivamosmejor.ch/index.php?p=news.  
105 Disponível em: http://efaveredinha.blogspot.com.br.  

http://www.vivamosmejor.ch/index.php?p=news
http://efaveredinha.blogspot.com.br/
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disciplinas tradicionais (matemática, língua portuguesa, geografia etc.) são oferecidas também 

atividades de ensino sobre agricultura, zootecnia, empreendedorismo etc. 

A EFAV é credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) a oferecer o curso técnico 

em agropecuária integrado ao ensino médio, com formação em três anos a partir dos 

fundamentos teórico-metodológicos da pedagogia da alternância, pela qual os estudantes 

permanecem 15 dias em sua sede assistindo aulas em período integral e outros 15 junto de 

suas famílias para realização de outras atividades pedagógicas. Anualmente são 

disponibilizadas em torno de 40 vagas para matrícula de jovens com faixa etária entre 15 e 18 

anos, provenientes dos municípios do TC do Alto Jequitinhonha. Não há processo seletivo 

para admissão na escola, uma vez que são os próprios jovens, a partir de sua adaptação ao 

sistema de ensino oferecido, que decidem se vão ou não continuar estudando. Todavia, de 

acordo com o diretor da unidade, a demanda por matrículas geralmente não ultrapassa a 

quantidade de vagas que são disponibilizadas para a formação de quatro turmas de estudantes, 

capacidade máxima permitida pela sua estrutura física e pelo quadro de funcionários. 

Em 2015 havia cerca de 80 estudantes matriculados na EFAV, dos quais 30% era 

constituído por jovens do sexo feminino, oriundos dos meios rural, em sua maioria, e urbano 

de nove municípios do Alto Jequitinhonha: Água Boa-MG, Angelândia-MG, Capelinha-MG, 

Carbonita-MG, Chapada do Norte-MG, Itamarandiba-MG, Minas Novas-MG, Turmalina-MG 

e Veredinha-MG. O transporte dos jovens entre o local de morada e a escola é realizado pelos 

pais ou com o apoio do poder público de cada município, visto que a instituição não tem 

condições de realizar este serviço. 

Na EFAV os estudantes assistem aulas de segunda a sexta nos períodos da manhã e 

tarde e no sábado apenas no período da manhã, recebem instruções sobre práticas 

agropecuárias e participam de atividades culturais, esportivas e voltadas à sua formação 

crítica, reflexiva e humanista. Os estágios profissionais são realizados desde o primeiro ano de 

estudo, oferecidos por entidades parceiras como o CAV, a EMATER-MG, prefeituras etc. Ao 

final do período de formação, cada estudante deve elaborar um projeto profissional com uma 

proposta de atividade produtiva a ser desenvolvida em um estabelecimento agropecuário ou 

nas comunidades rurais. 

Nos sistemas de cultivo e criação de animais da escola, as práticas agropecuárias 

ensinadas e adotadas são exclusivamente agroecológicas, sendo que o aprendizado das 

convencionais ocorre apenas em sala de aula. Nestes sistemas, são realizadas atividades 

produtivas de horticultura, fruticultura, viveiro de mudas, lavouras de feijão e milho, 
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suinocultura e avicultura. Os alimentos produzidos são destinados prioritariamente ao 

aprovisionamento da cantina escolar e, quando há excedentes, são comercializados na sede do 

CAV, no mercado urbano e na feira livre do município de Veredinha-MG. 

Além das atividades desenvolvidas nas instalações da EFAV, seus profissionais 

também realizam ações nas comunidades vizinhas, como a construção de pequenas bacias de 

retenção de águas pluviais (barraginhas) e cercamento de nascentes, visitam quinzenalmente 

as famílias dos estudantes e organizam eventos com técnicos e membros de ONGs ligadas aos 

movimentos agroecológicos. Ademais, estes profissionais executam um projeto de construção 

de um banco de sementes crioulas com os produtores rurais locais, financiado por uma das 

entidades internacionais parceiras do CAV, a fundação japonesa SATOYAMA INITIATIVE106.  

No que concerne às parcerias estabelecidas com outros agentes sociais, além das 

entidades internacionais já citadas, são executadas ações em cooperação com os sindicatos 

dos trabalhadores rurais, UFVJM, empresas privadas e EMATER-MG. Especificamente em 

relação ao apoio prestado pelos extensionistas desta instituição, são realizadas palestras para 

os estudantes, participação em atividades pedagógicas, como durante a apresentação de seus 

projetos profissionais ao final do curso técnico, doação de insumos do programa Minas Sem 

Fome, execução de ações voltadas à implementação de métodos de produção mais ecológicos, 

como o sistema de produção mandala, além da disponibilização de vagas para realização de 

estágios nos escritórios locais de ATER. Ademais, cumpre ressaltar que os profissionais da 

empresa também apoiaram os membros da ACODEFAV durante a elaboração do projeto para 

construção da escola e nas reuniões realizadas no âmbito do colegiado territorial.   

Desde que iniciou suas atividades em 2011, a EFAV já formou mais de 100 

estudantes, alguns dos quais deram continuidade aos estudos no ensino superior, sobretudo na 

UFVJM (campus de Diamantina-MG). Outros, por sua parte, se tornaram profissionais da 

própria EFAV, do CAV, da associação de feirantes de Veredinha-MG, das prefeituras 

municipais, estão desenvolvendo atividades produtivas no estabelecimento familiar ou, para 

os que não tiveram muitas oportunidades, migrando em busca de trabalho no interior do 

estado de São Paulo. 

Embora recebam o apoio de diversos agentes sociais, os gestores da escola têm 

enfrentado uma série de dificuldades para manter o seu funcionamento, sobretudo no que diz 

respeito à aprovação de projetos para promoverem melhorias na infraestrutura do local e para 

obterem novas fontes, permanentes e maiores, de recursos financeiros, principalmente porque 

                                                 
106 Sobre a fundação, consultar: http://satoyama-initiative.org.   

http://satoyama-initiative.org/
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a contribuição da prefeitura de Veredinha-MG tem sido instável e insuficiente para que 

possam cumprir com suas obrigações – até agosto de 2015, por exemplo, o poder público 

municipal não havia feito nenhum repasse de recursos à instituição, enquanto que em anos 

anteriores transferiu valores menores do que o determinado pelo PNAE. 

No entanto, mesmo diante destas questões problemáticas, a EFAV é um dos poucos 

projetos financiados pelo PTC que continuam em pleno funcionamento e que conseguiram 

alcançar uma dimensão territorial no Alto Jequitinhonha, visto que seu corpo discente é 

composto por estudantes provenientes de 50% dos municípios deste território. 

No que concerne ao projeto de apoio à atividade do artesanato, sua implementação 

teve como objetivo a construção de um centro destinado à exposição e comercialização de 

produtos fabricados por artesãs e artesãos do Alto Jequitinhonha, além de derivados da 

agroindústria familiar – como geleias e doces –, denominado “Casa do Artesão ARTEVIVA” 

e inaugurado em junho de 2015107 no município de Capelinha-MG (FIG. 43).  

  

FIGURA 43: Da esquerda para a direita: sede do centro de exposição e comercialização de artesanatos “Casa do 

Artesão ARTEVIVA”, construída com recursos financeiros do Programa Territórios da Cidadania (PTC) no 

município de Capelinha-MG, e produtos fabricados por artistas de municípios do território do Alto 

Jequitinhonha. Fonte: Trabalho de campo, 2015. Autor: DINIZ, R. F. 

 

O centro é coordenado pela Associação Regional de Artesãos e Produtores da 

Agroindústria Familiar – Arte Viva do Jequitinhonha, criada no fim de 2014 para congregar 

organizações associativas de oito municípios, a saber: Angelândia-MG, Aricanduva-MG, 

Capelinha-MG, Itamarandiba-MG, Leme do Prado-MG, Minas Novas-MG, Turmalina-MG e 

Veredinha-MG. Em 2015, a entidade contava com 55 associados e seus gestores realizavam 

ações voltadas à divulgação de seus objetivos e à admissão de novos membros. 

                                                 
107 A inauguração do espaço físico do centro ARTEVIVA foi objeto de reportagem de um meio de comunicação 

regional, disponível no link a seguir: https://www.youtube.com/watch?v=3br4by_HFS8. 

https://www.youtube.com/watch?v=3br4by_HFS8
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A concepção do projeto de construção da Casa do Artesão teve início em meados dos 

anos 2000 a partir de ações executadas pelos extensionistas da EMATER-MG com os artesãos 

e artesãs da região, principalmente pelos coordenadores UREGI de Capelinha-MG, os quais 

perceberam a carência de um espaço apropriado para divulgação e comercialização dos 

artesanatos, considerados um dos principais elementos que conformam o patrimônio artístico 

e cultural do Vale do Jequitinhonha-MG e que são produzidos a partir de um rico e complexo 

saber-fazer transmitido ao longo de gerações pelas famílias deste território.   

A instituição dos programas de desenvolvimento territorial do governo federal 

constituiu uma oportunidade para a obtenção de recursos para este fim e, a partir disso, os 

profissionais da empresa se mobilizaram juntamente com os artesãos para elaborarem um 

projeto de construção de um espaço físico destinado à criação, exposição, divulgação e venda 

do artesanato e para a realização de atividades artísticas, educativas e culturais. 

Porém, tendo em vista que a construção de grandes empreendimentos produtivos 

destinados ao beneficiamento de produtos da agricultura familiar, tais como a cachaça e o 

café, ficaram paralisados após a edificação das instalações físicas e a aquisição de modernos 

maquinários – sendo por isso considerados pelos atores sociais deste território como “grandes 

elefantes brancos108” –, os idealizadores do projeto elaboraram uma proposta de construção de 

uma obra de menor porte, a ser ampliada gradualmente, à medida que se consolidar a 

organização sociopolítica dos artesãos e novos membros entrarem para a associação. Nesse 

sentido, foram obtidos cerca de R$ 90 mil para a execução de ações como a construção do 

imóvel e aquisição de móveis para a exposição dos artesanatos.  

Em agosto de 2015, dois meses após a inauguração do centro, ao entrevistarmos a 

presidenta da associação Arte Viva, obtivemos informações de que os produtos expostos, 

fabricados a partir de diferentes matérias-primas, como cerâmica, palha de milho, madeira, 

tecidos de algodão, bambu etc., pertenciam a cerca de 40 artesãos de cinco municípios da 

região: Angelândia-MG, Aricanduva-MG, Capelinha-MG, Itamarandiba-MG e Minas Novas-

MG. Gradualmente novos profissionais passavam a expor e comercializar seus produtos neste 

espaço, uma vez que começavam a ter conhecimento de sua existência e também em razão da 

norma estabelecida pelo poder público de Capelinha-MG de se utilizar o galpão da feira livre 

apenas para a venda de produtos agroalimentares, o que os impelia a ocupar a instalação da 

entidade, situada ao lado da feira.  

                                                 
108 Elefante branco é uma expressão de conotação pejorativa utilizada para designar grandes obras executadas 

com recursos públicos que, após serem finalizadas, não possuem utilidade alguma, constituindo suas edificações 

um símbolo do desperdício do dinheiro investido em sua construção. 
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Para a manutenção do espaço, a associação recebe 5% do valor obtido com a venda 

dos produtos e uma taxa de contribuição mensal de R$ 2,00 de cada associado. Além destes 

recursos, a entidade conta com o apoio da prefeitura de Capelinha-MG, a qual cede um 

funcionário para realizar o atendimento aos clientes de segunda a sábado. Desse modo, o 

centro constitui para os artesãos um espaço onde a divulgação de seus produtos tem maior e 

melhor visibilidade, ocorre durante um período de tempo mais longo em comparação com a 

feira livre (um ou dois dias) e a um menor custo, possibilitando-lhes aumentar os rendimentos 

com a atividade e expandir seus mercados. Ademais, cumpre ressaltar que a maioria dos 

produtos são fabricados por mulheres, o que faz desta iniciativa social uma importante 

estratégia de geração de renda e empoderamento deste público. 

Além do objetivo de possibilitar a venda direta aos consumidores, os gestores da Casa 

do Artesão também almejam torná-la um canal de negócios com outros compradores no 

estado, fazendo com que os expositores tenham acesso a um mercado maior e mais dinâmico, 

a exemplo das feiras que ocorrem na capital mineira, como a AGRIMINAS, organizada pela 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais (FETAEMG), e a 

feira da UFMG, das quais alguns já participaram em anos anteriores. 

Para isso, a associação e a EMATER-MG trabalham em parceria na elaboração de 

projetos que visam fortalecer e expandir suas ações a partir da melhoria e ampliação da 

infraestrutura do espaço físico do centro, aquisição de novos mobiliários para expor os 

artesanatos, organização de cursos de capacitação para os associados, criação de uma 

logomarca para a entidade e de um site na internet e uma página na rede social do Facebook 

destinados à divulgação dos produtos etc. 

No entanto, a consecução desses objetivos tem sido inviabilizada por uma série de 

problemas enfrentados por estes agentes sociais, tais como a dificuldade em obter recursos 

financeiros por meio de políticas públicas e de grandes empresas privadas que atuam na 

região, a burocracia dos agentes financeiros, como a Caixa Econômica Federal, que fazem a 

transferência dos recursos públicos às entidades territoriais, a carência de reconhecimento 

institucional, comprometimento político e apoio financeiro e logístico por parte do poder 

público dos municípios etc. Ademais, no que concerne aos artesãos, estes têm tido 

dificuldades em conseguir meios de transporte para participar das reuniões mensais da 

associação, as quais ocorrem de forma itinerante entre os municípios do Alto Jequitinhonha. 

Desse modo, para que possa ser efetivamente apropriada pelo conjunto de atores 

sociais deste território que se dedicam ao artesanato e contribuir para a manutenção e 
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expansão desta tradicional atividade estreitamente ligada à história e ao patrimônio artístico e 

cultural regional, a Casa do Artesão ARTEVIVA ainda carece de um maior apoio e 

reconhecimento por parte dos agentes públicos e privados da região, assim como da sociedade 

civil organizada, a fim de ampliar e fortalecer suas ações, inserir-se em novos mercados e 

estabelecer relações com outros agentes sociais que estão mais organizados e possuem mais 

experiência com empreendimentos similares.  

No que concerne às iniciativas de apoio à atividade apicultora, os recursos federais 

subsidiaram a execução de dois projetos para construção de unidades produtivas destinadas ao 

beneficiamento do mel nos municípios de São Gonçalo do Rio Preto-MG e Capelinha-MG, 

ambas interditadas antes mesmo de sua inauguração em virtude de terem sido edificadas 

dentro do perímetro urbano municipal, o que é proibido pela legislação. 

Além dessas pequenas unidades produtivas, os atores e agentes sociais do Alto 

Jequitinhonha também executaram um projeto destinado à edificação das instalações físicas e 

à compra de modernos equipamentos para construção de um entreposto onde o mel produzido 

pelos apicultores deste território passa por processos de análise de coloração, filtragem, 

beneficiamento e homogeneização para ser comercializado coletivamente por meio da 

Cooperativa dos Apicultores do Vale do Jequitinhonha109 (COOPIVAJE) (FIG. 44).  

    

FIGURA 44: Da esquerda para a direita: imóvel onde funciona o entreposto do mel gerido pela Associação dos 

Apicultores do Vale do Jequitinhonha (AAPIVAJE) e equipamentos utilizados para beneficiamento do produto. 

Fonte: Trabalho de campo, 2015. Autor: DINIZ, R. F. 

 

O entreposto está instalado no município de Turmalina-MG e é gerido pela Associação 

dos Apicultores do Vale do Jequitinhonha (AAPIVAJE), criada em 2002 por meio de ações 

realizadas pelo CAV com os apicultores da região. De acordo com um dos gestores do CAV, 

a organização dos apicultores em associação lhes possibilita ter acesso aos recursos públicos 

por meio das políticas de desenvolvimento rural, enquanto que a COOPIVAJE, criada em 

                                                 
109 A construção do imóvel e a aquisição dos equipamentos foram feitas por meio dos recursos financeiros do 

Programa Territórios da Cidadania (PTC), de ministérios federais, do governo do estado de Minas Gerais, de 

emendas parlamentares e de doações filantrópicas internacionais. 
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2008, realiza apenas as atividades de recebimento e comercialização do mel, produzido a por 

abelhas Apis mellifera – europeias e africanizadas (híbridos de várias raças europeias e 

africanas criadas no Brasil). 

A AAPIVAJE foi criada com um grupo de aproximadamente 50 apicultores e em 2015 

era constituída por cerca de 120 associados provenientes de 15 municípios dos TCs do Alto e 

Médio Jequitinhonha, a saber: Angelândia-MG, Araçuaí-MG, Berilo-MG, Capelinha-MG, 

Carbonita-MG, Chapada do Norte-MG, Francisco Badaró-MG, Itamarandiba-MG, Jenipapo 

de Minas-MG, Leme do Prado-MG, Minas Novas-MG, Senador Modestino Gonçalves-MG, 

Turmalina-MG, Veredinha-MG e Virgem da Lapa-MG.  

Até o início do funcionamento do entreposto em 2016, a comercialização do mel era 

feita pela associação e ocorria em um imóvel localizado dentro da sede do CAV, onde os 

apicultores deixavam seu produto para ser negociado coletivamente com atravessadores. A 

produção individual por associado varia entre 30 kg, no caso dos pequenos produtores, e 10 

toneladas, no caso daqueles que possuem colmeias maiores. Ao longo do tempo a associação 

chegou a comercializar até 100 toneladas/ano do produto, porém, com o aumento das 

negociações realizadas individualmente entre os apicultores e os atravessadores, nos últimos 

anos eram comercializados em torno de 50 T/ano de modo coletivo pela AAPIVAJE. De 

acordo com um dos gestores do CAV, a quantidade total de mel produzida no alto e médio 

Jequitinhonha é de aproximadamente 400 T/ano, sendo a maior parte comercializada 

individualmente com atravessadores e sem qualquer ação voltada à agregação de valor ao 

produto pelos apicultores.  

O preço recebido pelo mel varia de acordo com a cotação do dólar no mercado e em 

2015 era de aproximadamente R$ 7 mil a tonelada, o que permitiu aos associados da 

AAPIVAJE receber entre R$ 500,00 e R$ 30 mil pela produção entregue à associação naquele 

ano. O produto comercializado possui coloração “clara” e “escura” e não há nenhuma 

diferença no preço pago por eles, muito embora o mel escuro, produzido a partir da 

polinização da aroeira (Myracrodruon urundeuva Allemao), seja mais procurado do que o 

claro por possuir determinadas propriedades medicinais.  

Ao comercializar a produção de seus associados, a AAPIVAJE faz o papel de 

intermediação entre eles e os atravessadores, os quais revendem o produto para agroindústrias 

de municípios da região leste de Minas Gerais (Vale do Aço), interior de São Paulo e Santa 

Catarina. Para comercializarem o mel pela entidade, os apicultores pagam uma mensalidade 

de R$ 5,00 e mais uma taxa de 1% do valor recebido pela venda da produção. Com o início da 
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operacionalização do entreposto, a AAPIVAJE almeja negociar a produção diretamente com 

estas agroindústrias, atender aos mercados institucionais e ao comércio regional, e, 

futuramente, participar do comércio justo do Fair Trade, o que aumentará os rendimentos de 

seus associados e expandirá seus mercados. 

A construção do entreposto foi uma iniciativa idealizada pelo CAV juntamente com 

outros agentes sociais do TC do Alto Jequitinhonha e que começou a ser executada em 2005. 

Em virtude de diversos problemas políticos locais, como a cassação do mandato de prefeitos e 

dívidas dos municípios com a União, ocorreram vários atrasos durante a etapa de construção 

das instalações físicas do empreendimento e da compra de equipamentos. O custo total da 

obra e dos maquinários adquiridos foi de aproximadamente R$ 1 milhão, de acordo com um 

dos gestores do CAV, financiado tanto pelos recursos do antigo MDA (em torno de R$ 220 

mil), por meio do PTC, quanto de outros ministérios federais, de emendas parlamentares, do 

governo do estado de Minas Gerais e de filantropos internacionais, originários de países como 

Alemanha, Itália e Suíça. 

O público beneficiário do entreposto é, prioritariamente, o agricultor familiar, ao qual 

cabe também exercer a governança da cooperativa. No entanto, produtores não-familiares 

podem se beneficiar deste empreendimento desde que não constituam maioria de seus 

usuários, uma vez que a sua produção ajuda à associação a completar a quantidade mínima 

demandada pelos compradores para realizar o transporte até os centros de distribuição.  

Após mais de uma década de ações voltadas à construção e adequação das instalações 

produtivas às normas da legislação sanitária, em fevereiro de 2016 o entreposto obteve o Selo 

de Inspeção Federal (SIF) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o 

qual permite à COOPIVAJE comercializar o mel de seus apicultores em todo o território 

nacional e também para exportação com a marca “Mel Jequitinhonha”. Ademais, esta 

conquista contribui para agregar valor ao produto a partir do reconhecimento de sua qualidade 

e pela atribuição de uma identidade própria. Com o início da operacionalização das 

atividades, o entreposto passa a ter capacidade de beneficiar cerca de 150 toneladas de 

mel/ano, ou seja, três vezes a quantidade que era comercializada pela AAPIVAJE em anos 

anteriores. 

Visando fortalecer e ampliar as ações realizadas com os apicultores, a associação tem 

buscado o apoio de instituições públicas e privadas e de entidades filantrópicas para 

realização de cursos de capacitação voltados ao aprimoramento das técnicas de manejo das 

colmeias e adoção de boas práticas de produção do mel, aquisição de um caminhão destinado 
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ao transporte do produto entre os municípios da região e a sede do entreposto, compra de 

novos equipamentos para aperfeiçoar e ampliar o beneficiamento do produto etc. 

Dentre as entidades que apoiam a associação, a EMATER-MG tem cooperado com 

seus gestores desde a elaboração do projeto para construção do entreposto, quando os 

extensionistas da empresa prestaram assistência para esclarecimento de questões burocráticas 

a respeito dos programas governamentais e das exigências dos órgãos de fiscalização sanitária 

para obtenção do SIF. Ademais, nos municípios onde a empresa atua são realizadas atividades 

com os apicultores por meio de cursos de capacitação, participação em reuniões e seminários 

organizados pela AAPIVAJE, distribuição de equipamentos para aperfeiçoamento e expansão 

da atividade, obtidos por meio de programas de governo do estado etc. 

Apesar das diversas ações realizadas pela AAPIVAJE visando o fortalecimento e a 

ampliação da atividade apicultora no alto e médio Jequitinhonha, uma série de questões 

problemáticas tem se constituído em entraves aos seus projetos e até mesmo colocado em 

risco a manutenção do entreposto, a saber:  

1) morte de colmeias causada pela pulverização aérea de agrotóxicos nas áreas de 

monocultivo do eucalipto, como ocorreu em 2015 durante a aplicação destes produtos 

em um terreno da APERAM BIOENERGIA no município de Capelinha-MG;  

2) morte ou migração de enxames por causa das estiagens prolongadas;  

3) carência de conhecimentos e recursos financeiros e técnicos por parte dos apicultores 

para aperfeiçoar e profissionalizar sua produção; 

4) desmobilização dos apicultores para se organizarem em associação e/ou cooperativa; 

5) atuação dos atravessadores nas comunidades rurais e nos estabelecimentos produtivos 

visando realizar a negociação individualmente com os apicultores, evitando, assim, 

que os mesmos se organizem em associação para realizarem negociações coletivas; 

6) subaproveitamento do potencial econômico da atividade apicultora em razão da 

inexistência de ações voltadas à fabricação de produtos de maior valor agregado, como 

o própolis, a geleia real e a cera, e à produção de mel de abelhas nativas;  

7) expansão urbana em direção ao entorno do local onde está construído o entreposto, 

inclusive com a construção de um presídio no terreno ao lado do imóvel, o que coloca 

em risco as populações que moram e transitam pelo local caso ocorra algum acidente 

com a atração de enxames de abelhas até as áreas de coleta e beneficiamento do mel. 

 

Portanto, para a manutenção e expansão de um dos mais altos investimentos realizados 

com recursos do PTC e que conseguiu alcançar a maior dimensão territorial no Vale do 

Jequitinhonha-MG, torna-se importante o fortalecimento da organização sócio-política e a 

execução de ações em conjunto entre a AAPIVAJE, apicultores e demais entidades parceiras 

a fim de superar estas e outras questões problemáticas enfrentadas no desenvolvimento da 

atividade apicultora. 
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No que concerne ao projeto da fruticultura, foi construída no município de Datas-MG 

a agroindústria FRUTIVALE, destinada à produção de polpas de frutas colhidas nos quintais 

e/ou pequenas lavouras de agricultores familiares e administrada pela Associação dos 

Produtores de Frutas do Alto Jequitinhonha (FIG. 45).  

 

FIGURA 45: Agroindústria de produção de polpas de fruta FRUTIVALE, construída com recursos financeiros 

do Programa Territórios da Cidadania (PTC) no município de Datas-MG. Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

Autor: DINIZ, R. F. 

 

Além de realizar o beneficiamento da produção, a associação distribuía mudas de 

espécies frutíferas (acerola, morango, abacaxi, goiaba, manga etc.) aos seus associados como 

estratégia de fomentar a atividade na região. As polpas produzidas tinham como principal 

destino os mercados institucionais, e em menor escala o comércio varejista dos municípios 

(pequenos mercados).  

Concebida para operar em apenas um turno de trabalho, a agroindústria chegou a 

funcionar em três turnos, de tão bem-sucedido que foi o projeto. No seu auge, ela empregava 

17 profissionais nas instalações de beneficiamento e distribuição. Quanto aos agricultores que 

forneciam as frutas, estes eram bem remunerados, recebendo um preço geralmente acima do 

que era pago no mercado regional, porquanto a FRUTIVALE não visava o lucro, mas sim o 

benefício de seus associados, conforme destacado por um extensionista da EMATER-MG. 
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Apesar do sucesso alcançado, suas atividades foram encerradas em 2012, quando 

diversos fatores concorreram para provocar o fechamento de sua unidade de produção, a 

saber:  

1) disputas políticas entre grupos de oposição e situação na administração municipal de 

Datas-MG, os quais influenciavam direta ou indiretamente no funcionamento da 

FRUTIVALE; 

2) supostos desvios de recursos financeiros da associação; 

3) emissão de DAPs pela EMATER-MG para fruticultores que não eram agricultores 

familiares e que comercializavam sua produção com a FRUTIVALE, prática que era 

proibida porquanto a agroindústria destinava-se exclusivamente aos produtores 

familiares, o que garantia a comercialização nos mercados institucionais; 

4) em decorrência disso, foi aberta uma ação judicial no Ministério Público Federal 

contra o técnico da EMATER-MG, o qual foi obrigado a deixar a função de gestor da 

agroindústria; 

5) com a saída do técnico de sua gestão, assim como dos demais profissionais da 

EMATER-MG que deixaram de dar suporte à agroindústria, os membros da 

associação não assumiram as reponsabilidades que lhes cabia, pois desconheciam as 

burocracias administrativas, trabalhistas, de comercialização e de compras; 

6) com efeito, a manutenção da infraestrutura de produção deixou de ser realizada de 

forma adequada e o controle sanitário dos processos de beneficiamento das frutas 

passou a não ser respeitado como deveria, e, após as vistorias feitas pelos fiscais 

sanitários do MAPA, a FRUTIVALE foi multada e embargada; 

7) mesmo com este embargo, todos os refrigeradores utilizados para conservação dos 

produtos continuaram em funcionamento, e, como não houve a reversão da sanção 

aplicada pelo MAPA, dívidas com a concessionária de energia começaram a se 

acumular, o que levou ao corte do fornecimento de energia e a consequente perda de 

todo o estoque de polpas; 

8) mesmo diante desse impasse, os funcionários não foram demitidos e ficaram vários 

meses recebendo seus salários sem trabalhar, e, com o fim dos recursos em caixa para 

realizar novos pagamentos, muitos moveram ações na justiça contra a agroindústria, o 

que se agravou ainda mais pelo fato de que os encargos trabalhistas (INSS e FGTS) 

não foram recolhidos durante o período de inatividade. 

Diante dessa conjuntura, a associação dos fruticultores, que ainda hoje existe no 

município, ficou sem condições financeiras, técnicas e know how para sanar tais problemas e 

retomar as atividades produtivas da FRUTIVALE.  

Em 2015, durante o trabalho de campo realizado no município de Datas-MG, 

participamos de uma reunião entre um coordenador técnico da EMATER-MG, membros da 

associação e o prefeito deste município, os quais estabeleceram estratégias de se elaborar um 

projeto para adquirir novos equipamentos por meio do PTC para a retomada das atividades 

produtivas. Ademais, segundo um extensionista da EMATER-MG, o poder público municipal 

contratou uma advogada para tentar reverter as questões judiciais que envolvem a 
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FRUTIVALE. Estima-se que para regularizar sua situação junto ao MAPA será necessário 

cerca de R$ 100 mil. Até 2015 nenhuma atividade havia sido retomada na agroindústria e 

parte do seu prédio estava sendo utilizado por uma pequena empresa de produção de blocos 

graníticos, enquanto que os maquinários se deterioravam pela falta de manutenção e de uso. 

No que diz respeito aos projetos voltados à cafeicultura e aos derivados da cana-de-

açúcar, ambos foram executados a partir da construção de unidades de beneficiamento dessas 

culturas agrícolas, porém, suas atividades jamais foram iniciadas. 

As unidades de beneficiamento dos derivados da cana-de-açúcar foram construídas 

nos municípios de Turmalina-MG (FIG. 46) e Carbonita-MG, denominadas, respectivamente, 

por “Entreposto de Cachaça e Açúcar Mascavo” e “Unidade de engarrafamento de cachaça”. 

Seus projetos foram elaborados com o propósito de realizar a homogeneização, padronização, 

envasamento, estocagem e comercialização da cachaça e o beneficiamento do açúcar mascavo 

produzido na região. No entanto, por carência de recursos financeiros, falta de autorização de 

funcionamento e, sobretudo, por desinteresse dos produtores em regularizar a produção da 

cachaça em suas unidades produtivas e de realizar o processo de homogeneização e 

padronização da bebida, os maquinários estão em desuso.  

De acordo com um técnico da EMATER-MG, dentre os fatores que contribuíram para 

esta questão, destaca-se a não realização de discussões aprofundadas em torno da viabilidade 

e imprescindibilidade dos projetos aprovados durante as reuniões do colegiado territorial, uma 

vez que a própria dinâmica dos encontros não permitia esse tipo de debate e reflexão entre os 

membros do colegiado. Ademais, segundo este profissional, durante as reuniões houve 

discussões muito polarizadas em torno de ONGs e de produtores que se destacavam em uma 

determinada atividade produtiva, os quais conseguiram angariar apoio dos demais atores 

sociais do colegiado e capitanear recursos para que seus projetos fossem executados.  
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FIGURA 46: Entreposto de cachaça e açúcar mascavo construído com recursos financeiros do Programa 

Territórios da Cidadania (PTC) no município de Turmalina-MG. Fonte: Trabalho de campo, 2016. Autor: 

DINIZ, R. F. 

 

No que concerne ao projeto da cafeicultura, foi construída uma unidade de 

beneficiamento, classificação e armazenamento do café no município de Capelinha-MG, com 

investimento de aproximadamente R$ 300 mil, conforme o depoimento de um técnico da 

EMATER-MG. A unidade jamais iniciou suas atividades em virtude das seguintes razões:  

1) carência de apoio financeiro e logístico de municípios vizinhos a Capelinha-MG e do 

próprio poder público deste município; 

2) o local onde foi instalada é distante de áreas residenciais, o que dificulta encontrar 

moradores que possam cooperar com a supervisão e controle do uso da unidade; 

3) em virtude disso, alguns motores dos maquinários foram furtados; 

4) as reuniões do colegiado territorial foram rápidas e inconstantes, suas discussões 

foram monopolizadas por determinados grupos, em prejuízo dos produtores rurais, e 

os atores sociais deste órgão empenharam-se apenas em receber os recursos 

financeiros e materiais, sem se preocupar com a operacionalização dos projetos 

executados; 

5) a carência e a troca frequente de técnicos no ESLOC da EMATER-MG de Capelinha-

MG impossibilitou aos profissionais da empresa realizar ações voltadas ao início das 

atividades de beneficiamento do café. 

 

O depoimento a seguir, dado por um profissional da EMATER-MG, é bem 

esclarecedor a respeito dos fatores que contribuíram para a inoperância destes 

empreendimentos produtivos.  
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Um dos grandes problemas do Território [do Alto Jequitinhonha] é esse: as pessoas 

vão para as reuniões e não dá tempo de discutir o processo, discute só os 

recursos, foca na questão dos recursos e esquece assim de trabalhar o todo, 

fazer uma análise do todo. Ela [a política de desenvolvimento territorial] tem a 

vantagem de trabalhar o desenvolvimento da região aqui, o desenvolvimento maior. 

Mas ainda tem os entravezinhos, os [grupos] que dominam a reunião, que a 

opinião do produtor quase que não é escutada, ainda tem isso infelizmente. 

Tem pouca gente dominando as discussões do processo lá. E outra coisa, a 

EMATER-MG tem um problema sério de técnicos na empresa, e nessa 

mudança de entra e sai [de técnicos], entra e sai, ninguém puxou [realizou ações 

voltadas à mobilização dos atores sociais para iniciarem a operacionalização da 

unidade de beneficiamento do café]. O problema da EMATER-MG é a carência 

de técnicos e as mudanças [de técnicos entre ESLOCs]. Aqui em Capelinha-MG 

mudou demais [o quadro de técnicos] nesses últimos anos, mudou muito no 

ESLOC. Aí com essa mudança, e mudando a política [a troca de prefeitos] também, 

e o secretário [municipal] não puxou essa discussão. Então teve uma falha da parte 

da administração e um pouco da parte da empresa [EMATER-MG] 

(EXTENSIONISTA 22, EMATER-MG, agosto de 2015). 

 

Ademais, a organização sócio-política dos TCs tendeu a se agravar ainda mais no 

primeiro governo Dilma (2011-2014), quando a substituição dos atores que faziam a 

articulação entre os colegiados territoriais e os ministérios federais desarticulou as instâncias 

de poder e direcionou os recursos às prefeituras municipais, desvirtuando completamente o 

foco do PTC, que era a promoção do desenvolvimento em uma escala mais ampla do que a 

dos municípios. O depoimento a seguir é bem elucidativo a este respeito. 

Nesse último governo da Dilma [2011-2014], eles [órgãos ministeriais de gestão do 

PTC] conseguiram desarticular totalmente [o colegiado territorial do TC]. Eles 

conseguiram desarticular o território. O que se decidia na reunião do [colegiado 

do] território, não era tomado [levado] em conta [pelos ministérios do governo 

federal]. Aí, de repente, existia uma articuladora do ministério, aí tiraram ela e 

colocaram ela mais a parte, de forma que ela não dava mais assistência pra cá. 

E aí o que aconteceu: as reuniões foram caindo, caindo, então as pessoas já não 

estavam mais com aquela coisa [vontade] de se reunir, porque marcava reunião e 

aí não acontecia, ou o que acontecia, não era feito. Sabe como? De repente, ao 

invés vez de reunir o território para ver como ia coisar [deliberar], então não, o 

governo pegava o dinheiro e falava: “Oh prefeito, você faz isso. Oh prefeito, 

você faz aquilo”. Então, pra que ter reunião? Aí nesses últimos anos eles 

passavam [os recursos financeiros e materiais] via prefeitura direto, eles nem 

convocavam o [colegiado do] território para reunir. Entregavam direto para os 

prefeitos. Isso foi desarticulando, foi desarticulando, foi desarticulando, e agora, 

assim, o território que está aí hoje está capenga [enfraquecido]. Aí, um bando de 

prefeitos mal-intencionados se reuniu, aí cada um já levava seu projetinho. “Oh, pro 

meu município eu quero isso!”. A função do território não é “pro meu município eu 

quero isso”. A função do território é “pro nosso território nós queremos isso” 

(EXTENSIONISTA 15, EMATER-MG, maio de 2015). 

 

Depreende-se, com efeito, que a conjugação de vários fatores de distintas naturezas, 

escalas e responsabilidades contribuíram ao longo do processo de implementação do PTC 

para o fracasso da maioria dos projetos executados com os seus recursos. A manutenção de 

práticas espaciais heterônomas, tais como o financiamento de atividades produtivas praticadas 

em poucos municípios e comunidades rurais e a atuação de agentes públicos visando 
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desarticular a organização sócio-política e socioespacial dos membros dos colegiados 

territoriais, constitui um dos principais problemas responsáveis por esse quadro. 

Em contraposição, projetos capitaneados por ONGs e associações ou que contam com 

o apoio mais frequente da EMATER-MG ainda continuam sendo operacionalizados neste 

território. Para isso, contribuíram vários fatores, dentre os quais a reprodução de práticas 

espaciais insurgentes, tais como o apoio às atividades produtivas tradicionalmente praticadas 

em vários municípios, a exemplo do artesanato e do mel, e o financiamento de um projeto 

educativo estreitamente ligado à realidade socioespacial do Vale do Jequitinhonha-MG e 

voltado à formação de cidadãos e profissionais capacitados à promoção de modelos de 

produção de base agroecológica na região.  

Constata-se, portanto, que a implementação do PTC no Alto Jequitinhonha propiciou, 

por um lado, a execução de projetos produtivos que contribuíram para a autonomia e o 

empoderamento de grupos sociais historicamente marginalizados, o fortalecimento de suas 

estratégias de geração e diversificação da renda, o incentivo à sua emancipação e integração 

social, a promoção de modos de produção agropecuária mais ecológicos, o fomento e a 

valorização do patrimônio histórico, artístico e cultural e a preservação do saber-fazer ligado 

às atividades tradicionais praticadas intergeracionalmente neste território. Por outro lado, 

contudo, muitos projetos não tiveram suas instalações e equipamentos sequer inaugurados 

pelos seus beneficiários, evidenciando a permanência de problemas estruturais que 

comprometem as iniciativas concebidas e executadas, ainda que com determinadas limitações, 

a partir de uma perspectiva mais horizontal e democrática para a superação da desigualdade e 

exclusão social dos sujeitos sociais rurais deste território. 
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6. REDES PENSANTES, DENSAS E DIVERSIFICADAS: UMA UTOPIA 

NECESSÁRIA PARA O DIÁLOGO DE SABERES E O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DO VALE DO JEQUITINHONHA-MG 
 

 

 

 

 

 ruptura radical e definitiva com a reprodução do modelo de prática extensionista 

realizada por meio de um processo vertical, autoritário e antidialógico de difusão 

de inovações, ou seja, assentada num monólogo do conhecimento, e a consequente 

promoção de outra prática mais horizontal, democrática e dialógica, fundamentada no diálogo 

de saberes, é condição sine qua non para subsidiar os sujeitos sociais rurais a elaborarem as 

bases de um modelo de desenvolvimento sustentável que oportunize a construção de uma 

sociedade mais solidária e autônoma, viabilize a emancipação e o empoderamento de seus 

indivíduos e fomente a transição para sistemas de produção ecologicamente mais 

equilibrados. Para a consecução desse objetivo, é imprescindível superar a ética 

individualista, pragmática e competitiva que se generalizou com o processo de modernização 

da base técnica da agricultura no século XX, substituindo-a pelo esforço coletivo e solidário 

visando o engendramento de ações integradas e articuladas que possibilitem solucionar os 

problemas vivenciados no campo. 

Neste sentido, a estruturação de redes constituídas por coletividades de distintos atores 

sociais, oriundos de diferentes contextos socioespaciais e socioeconômicos e articulados com 

diversos outros atores e agentes sociais torna-se uma estratégia com considerável potencial 

para auxiliar os produtores rurais a superarem as dificuldades encontradas durante a 

implementação de projetos que visam a manutenção, o aprimoramento e a expansão de suas 

atividades produtivas e a transição para modelos de produção mais ecológicos. A este 

respeito, os exemplos das redes profissionais estudadas durante nosso estágio de pesquisa na 

França entre outubro de 2016 e julho de 2017 constituem referências importantes a serem 

examinadas (DINIZ, 2017a, 2017b).  

A instituição de redes profissionais naquele país decorreu da conscientização dos 

agricultores sobre os impactos socioambientais e socioeconômicos do processo de 

modernização agrícola ocorrido ao longo da segunda metade do século XX, assim como do 

propósito de romper com o isolamento social, político e geográfico acarretado pela 

ressurgência exacerbada do “individualismo agrário” neste período (MULLER, 1984; 

SERVOLIN, 1989; JOLLIVET, 2007; BOINON, 2011). O engendramento destas iniciativas  

A 

Hey you 

Don’t tell me there’s no hope at all 

Together we stand, divided we fall 

(Hey You, Pink Floyd) 
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constituiu, portanto, uma estratégia de adaptação às novas demandas sociais do fim do século 

XX e início do XXI de se promover a reconciliação entre os sistemas de produção 

agropecuária e a conservação dos recursos naturais e da biodiversidade, superar a imagem 

negativa que a sociedade atribuía à atividade agropecuária e uma oportunidade de se criar e 

fortalecer novas interações entre os atores e agentes sociais rurais e urbanos implicados com 

estas questões (LAMINE et al., 2009; RIEUTORT, 2009; LAURENT e MEDEIROS, 2010; 

LAURENT, 2014, 2015). 

Assim como no Brasil, na França a abordagem difusionista assentada na construção de 

relações assimétricas entre técnicos e agricultores e na escolha de figuras míticas como os 

“agricultores líderes” ou “modelos” e os “núcleos dinâmicos” ocasionou graves efeitos sociais 

e econômicos no campo, como o recrudescimento da diferenciação entre os produtores rurais 

e o aumento de sua dependência às organizações de desenvolvimento (DARRÉ, 1985, 1991, 

2006; DARRÉ et al., 1989). Tendo em vista estes problemas, as redes profissionais adotaram 

como estratégia de ação a busca pela construção coletiva, solidária e horizontal de 

conhecimentos e técnicas visando promover sistemas produtivos mais ecológicos, autônomos 

e rentáveis (DARRÉ, 1991, 2006; LAMINE et al., 2009; LAURENT e MEDEIROS, 2010; 

LAURENT, 2014, 2015). Citam-se, a título de exemplo, as redes Association pour la 

promotion d’une Agriculture Durable (APAD), Biodiversité Agriculture Sol et 

Environnement (BASE) e Réseau Agriculture Durable (RAD). 

Estas redes são orientadas à conversão para modelos de produção como a Agricultura 

de Conservação (APAD e BASE), a qual visa a conservação dos solos e a recuperação de sua 

fertilidade natural por meio de práticas como a redução ou mesmo eliminação da aração e o 

gradeamento (labour ou travail du sol), manutenção de sua cobertura com resíduos vegetais e 

associação de culturas e adoção de rotações longas e diversificadas (LAURENT e 

MEDEIROS, 2010; LAURENT, 2014, 2015); a Agricultura Sustentável (RAD), praticada 

com o propósito de construir sistemas de produção mais autônomos e econômicos no uso de 

insumos químicos, fomentar a manutenção de um tecido social rural dinâmico e integrado e 

promover relações mais solidárias entre países do Norte e do Sul (POCHON, 1999; 

DELEAGE, 2004); e a Agricultura Biológica (RAD), orientada à supressão do uso de 

insumos sintéticos e de organismos geneticamente modificados nas atividades agrícolas, 

substituídos pelo uso de insumos naturais, rotação de culturas, manutenção da biodiversidade 

e recuperação das áreas de pastagens naturais (LAURENT e MEDEIROS, 2010; MORIN, 

2013; ALLAIRE, 2016).  
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Para promoverem estes novos modelos de produção em rede, a ação dos agricultores 

entre si e com os técnicos agropecuários ocorre por meio da co-construção de conhecimentos 

e técnicas visando a formulação de problemas vivenciados por cada um, o que lhes incita a 

refletir, debater e trocar experiências e saberes-fazeres, e, por conseguinte, lhes permite a 

compreensão mútua das informações e dos processos destinados à resolução de cada questão 

apresentada. Ao promoverem tal ação, estes atores sociais buscam reestabelecer a necessária 

simetria exigida para uma verdadeira relação dialógica entre a palavra e os saberes empíricos 

dos agricultores e os conhecimentos técnico-científicos dos técnicos agropecuários, 

almejando, assim, produzir conhecimentos híbridos desta relação.  

As redes se constituem, por estes meios, espaços apropriados à troca, 

compartilhamento, produção e aprimoramento de novos conhecimentos e técnicas, à 

confrontação de ideias e argumentos entre agricultores de distintas origens geográficas, 

situações técnico-econômicas, perfis intelectuais e projetos de vida, o que os estimula a 

exercitar o pensamento criativo e inovador, subsidiando-os, por conseguinte, a conhecer e 

avaliar a realidade de forma mais crítica e relacional para escolher os melhores caminhos a 

seguir. Em síntese, conforme destacado por Deléage (2004), a criação de uma estrutura 

reticular propicia trocas horizontais e a instituição de relações sociais mais igualitárias entre 

os indivíduos membros de uma rede. 

Para viabilizar a implementação desse novo tipo de interação entre estes atores, são 

organizados eventos como encontros técnicos (journées techniques), dias de campo (tours de 

plaine), assembleias e conferências (FIG. 47), os quais constituem um espaço-tempo 

apropriado a subsidiá-los a se capacitarem por meio de diálogos e reflexões que tratam de 

diversas questões, como, por exemplo, o aprimoramento das práticas agropecuárias visando 

superar os principais freios à conversão para sistemas de produção mais ecológicos, 

autônomos e rentáveis. 

Além dos eventos realizados na França, os agricultores participam também de 

atividades de formação em outros países (Alemanha, Brasil etc.), onde discutem e aprendem 

com a experiência de agricultores que estão há mais tempo realizando o processo de 

conversão de seus sistemas produtivos. 
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FIGURA 47: Da esquerda para a direita: atelier de formação realizado durante a assembleia anual da 

Association pour la promotion d’une Agriculture Durable (APAD) em Rouillon, em fevereiro de 2017; palestra 

de um agricultor durante a assembleia anual da Biodiversité Agriculture Sol et Environnement (BASE) em 

Monthou sur Bièvre, em fevereiro de 2017; dia de campo (tours de plaine) realizado pela APAD nos 

estabelecimentos agropecuários de dois membros da rede localizados, respectivamente, em Danzé e Brunelles. 

Fonte: Trabalho de campo do estágio de pesquisa na França, 2017. Autor: DINIZ, R. F. 

 

Estas iniciativas, sobretudo as conferências e assembleias, contam com a participação 

majoritária dos agricultores membros das redes, os quais são provenientes de diversos 

departamentos e regiões do país, de agricultores que ainda não estão inseridos nestas 

entidades, mas que pretendem aderir a elas para se beneficiar de suas atividades, e de técnicos 

e pesquisadores que desenvolvem ações experimentais com novas práticas, manejos e 

equipamentos mais adequados para a conversão dos sistemas de produção agropecuária. Ao 

congregar estes atores em atividades construtivas e participativas, propicia-se a realização de 

diálogos simétricos e horizontais entre os mesmos, reconhecendo os agricultores não apenas 

como portadores de conhecimentos, mas também como seus produtores, além de lhes facilitar 

o contato com as inovações utilizadas por outros atores, reduzir as incertezas e os riscos de 

fracasso durante os processos de conversão e encorajar novos indivíduos a iniciarem tais 

processos. Em outras palavras, são estabelecidas dinâmicas que engendram uma dupla 

mudança em relação ao modelo convencional de difusão de inovações: transformam a ação 

dos técnicos em uma ação de cooperação e estímulo à atividade reflexiva, dialógica e 

propositiva entre os agricultores na busca de soluções para seus problemas e propicia aos 
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agricultores ultrapassar o papel de simples “coadjuvantes” e se tornar verdadeiros 

“protagonistas” da construção de alternativas para a implementação de um novo modelo de 

produção agropecuária. Além disso, ao fomentar o diálogo entre os saberes empíricos dos 

agricultores e os conhecimentos técnico-científicos dos técnicos e pesquisadores, produzindo 

novos conhecimentos por meio de um processo de hibridização, viabiliza-se, segundo Deléage 

(2004) e Darré (2006), a superação da oposição estéril entre pensamentos que consideram que 

os “saberes empíricos” devem ser preservados em sua “pureza” e outros que o classificam 

pejorativamente como “crenças”, conhecimentos “sem legitimidade” científica e utilidade 

prática. 

Trata-se, assim, de uma questão de articular o que aparece como o “senso comum 

camponês” com os conhecimentos científicos, isto é, relativo à botânica, à 

pedologia, à fitotecnia... A agricultura sustentável se constrói assim, por uma ida e 

volta permanente entre o saber secular e o saber científico, os dois se enriquecendo 

mutuamente de forma contínua (DELEAGE, 2004, p. 128, tradução nossa110). 

 

Cumpre observar, ademais, que as interações entre os agricultores destas redes 

ocorrem não apenas no espaço-tempo dos eventos que são por elas organizados, mas também 

no mundo virtual, por meio das novas tecnologias de comunicação, como os aplicativos para 

telefones portáveis (grupos de WhatsApp) e nas redes sociais online, como em grupos no 

Facebook, a exemplo do grupo “L'Agriculture de Conservation : le Semis Direct, les TCS, les 

Couverts...”, que congrega agricultores, técnicos, pesquisadores e outros profissionais da 

França, de outros países da Europa e do resto do mundo, nos perfis de agricultores e das 

associações no Twitter e nos canais do YouTube onde as redes e os agricultores compartilham 

vídeos de suas atividades. De acordo com Laurent (2014, 2015), a apropriação destas novas 

ferramentas de comunicação online e de mensagens instantâneas fornece um apoio 

complementar aos membros destas redes, sobretudo porque permite a reaproximação daqueles 

que estão geograficamente distantes e facilita o acesso aos novos conhecimentos e técnicas 

agropecuárias. 

Depreende-se, com efeito, que a mudança nas práticas agropecuárias não é 

simplesmente um produto decorrente de um processo de transferência e aquisição de 

conhecimentos e técnicas, mas, conforme afirmam Darré et al. (1989), um produto negociado, 

originado de interações sociais que se inscrevem em sistemas de relações relativamente 

estáveis. 

                                                 
110 Il s’agit donc d’articuler ce qui apparaît comme du « bon sens paysan » avec les connaissances scientifiques, 

c’est-à-dire relevant de la botanique, de la pédologie, de la phytotechnie… L’agriculture durable se construit 

ainsi, par un aller-retour permanent entre le savoir profane et le savoir savant, les deux s’enrichissant en 

permanence mutuellement (DELEAGE, 2004, p. 128). 
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A adoção de uma nova técnica, introduzida pelos agricultores no sistema existente, é 

assim um processo de negociação, e não simplesmente uma transferência e uma 

aquisição. Isso deve ser compreendido em dois planos. Em primeiro lugar, no plano 

social: é o produto de influências recíprocas entre agricultores de uma parte, e entre 

estes agricultores e outros indivíduos e grupos de outra parte, cada um falando a 

partir de sua posição técnico-econômica e de sua experiência, a partir de seu ponto 

de vista, de seu “interesse”. No entanto, neste processo de negociação, cada um não 

é definido apenas por esta posição: ele é também promotor e defensor de uma ideia, 

de uma opção técnico-econômica, e de observações diversas relacionando suas 

vantagens e desvantagens, suas condições de implementação, sua significação e de 

seus elementos. O produto final, isto é, uma certa modificação do sistema existente, 

está então no plano do conhecimento, igualmente resultado de uma “negociação de 

ideias”, de argumentos (DARRÉ et al., 1989, p. 116, destaques do autor, tradução 

nossa111). 

 

Complementarmente à organização destes encontros, as redes também produzem 

manuais técnicos (cahiers techniques), informativos trimestrais (lettres trimestrielles), 

revistas técnicas, como a Revue TCS – Agronomie, écologie et innovation, artigos e relatórios 

técnicos, diagnósticos de sustentabilidade (diagnostic de durabilité) com o propósito de 

mensurar a sustentabilidade dos sistemas de produção a partir de um conjunto de indicadores 

sociais, ambientais e econômicos e acompanhar sua evolução ao longo do tempo, além de 

vídeos com depoimentos de seus membros. Em campo, são implementadas plataformas 

experimentais para avaliação e demonstração dos efeitos das técnicas de conservação dos 

solos; são desenvolvidas ferramentas que possibilitam mensurar o escoamento de água e os 

fluxos de matérias em suspensão, o potencial de infiltração dos solos, a taxa de nitratos na 

água e a evolução da biodiversidade das parcelas agrícolas; são realizadas ações com 

diferentes especialistas a fim de determinar os impactos sobre os recursos hídricos, a 

biodiversidade, a microbiologia do solo e o estoque de carbono do solo e são utilizadas 

ferramentas de avaliação e comparação dos desempenhos das atividades agropecuárias dos 

membros das redes com as atividades desenvolvidas nos sistemas de produção convencional.  

A partir dos resultados alcançados com este conjunto de ações, as redes profissionais 

produzem dados e informações que são utilizados para pressionar o Estado francês a 

implementar medidas de apoio aos agricultores que realizam iniciativas voltadas à conversão 

de seus sistemas produtivos. A RAD, por exemplo, desempenhou um papel importante na 

                                                 
111 L'adoption d'une technique nouvelle, introduite par les agriculteurs dans le système existant, est ainsi un 

processus de négociation, et non simplement un transfert et une acquisition. Cela doit s'entendre sur deux plans. 

En premier lieu, au plan social : c'est le produit d'influences réciproques entre agriculteurs d'une part, et entre 

ces agriculteurs et d'autres individus et groupes d'autre part, chacun parlant à partir de sa position technico-

économique et de son expérience, à partir de son point de vue, de son « intérêt ». Cependant, dans ce processus 

de négociation, chacun n'est pas seulement défini par cette position : il est aussi promoteur et défenseur d'une 

idée, d'une option technicoéconomique, et d'observations diverses concernant ses avantages et inconvénients, ses 

conditions de mise en œuvre, sa signification et celle de ses éléments. Le produit final, c'est-à-dire une certaine 

modification du système existant, est donc sur le plan de la connaissance également le résultat d'une négociation 

« entre les idées », entre des arguments (DARRÉ et al., 1989, p. 116). 
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concepção e elaboração da Mesure Agri-Environnementale “Systèmes fourragers économes 

en intrants” (MAE – SFEI) (Medida Agroambiental Sistemas forrageiros econômicos em 

insumos, tradução nossa) para os agricultores que almejam desenvolver sistemas de produção 

agropecuária mais econômicos. Esta ação representou um caso raro de instrumento de política 

pública nascido de um esquema bottom-up (ascendente), apoiando-se sobre uma publicação 

de normas técnicas (cahier de charges) propostas pelos próprios agricultores a partir de 

iniciativas desenvolvidas sucessivamente na região da Bretanha. Do mesmo modo, a APAD 

busca obter o reconhecimento oficial da agricultura de conservação por parte do Estado 

francês e a valorização das externalidades positivas que ela produz, demandando, para isso, a 

criação de uma Mesure Agri-Environnementale et Climatique Sol (MAEC SOL) (Medida 

Agroambiental e Climática Solos, tradução nossa), pela qual os agricultores obterão subsídios 

financeiros por realizar ações contra a erosão, a perda de matéria orgânica e a compactação 

dos solos e promover a atividade microbiológica neste recurso natural. 

No que concerne às ações executadas com o propósito de convencer os agricultores 

convencionais sobre os benefícios dos novos modelos de produção praticados pelos seus 

membros, assim como de divulgar para a sociedade civil os seus atributos positivos para a 

conservação dos recursos naturais e para a manutenção de um tecido social rural dinâmico e 

integrado, as redes apresentam em eventos como comícios e feiras agrícolas (comices et foires 

agricoles), salão internacional da agricultura (salon international de l’agriculture) e encontros 

sobre o patrimônio edáfico (journées du patrimoine sol) os resultados alcançados com as 

medidas adotadas para a conversão dos sistemas de produção agropecuária. Cita-se, a título de 

exemplo, o simulador de chuvas construído pela APAD com o objetivo de demonstrar os 

efeitos das águas pluviais sobre diferentes condições edáficas (solo nu, solo coberto apenas 

com resíduos vegetais, solo coberto com resíduos vegetais e plantas adventícias etc.), o que 

lhes permite, com efeito, evidenciar a importância da agricultura de conservação para a 

preservação dos solos, dos recursos hídricos e do meio ambiente112 (FIG. 48).  

                                                 
112 Durante um dos trabalhos de campo realizados com os agricultores da rede APAD registramos um vídeo 

sobre o uso do simulador de chuvas. O vídeo está disponível no YouTube por meio do link: 

https://youtu.be/Lr13E5TqVkI  

https://youtu.be/Lr13E5TqVkI
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FIGURA 48: Simulador de chuvas utilizado pela rede Association pour la promotion d’une Agriculture Durable 

(APAD) para demonstrar os efeitos das águas pluviais sobre diferentes tipos de solos, evidenciando, assim, a 

importância da agricultura de conservação para a preservação dos solos, dos recursos hídricos e do meio 

ambiente. Fonte: Trabalho de campo do estágio de pesquisa na França, 2017. Autor: DINIZ, R. F. 

 

Para viabilizar e fortalecer as ações realizadas visando a conversão dos sistemas de 

produção, assim como reduzir os riscos de fracasso e de retorno ao modelo convencional, as 

redes profissionais interagem com outros atores e agentes sociais implicados com as 

atividades agropecuárias ou com os recursos naturais e a biodiversidade existentes no meio 

rural buscando estabelecer estratégias de ação que gerem benefícios mútuos. Dentre os 

principais agentes parceiros, destacam-se: agências de água e sindicatos de bacias 

hidrográficas (syndicats de bassins versants), ONGs ambientalistas, organizações de 

consumidores, federações de caçadores, pesquisadores universitários, câmaras da agricultura 

(chambre d’agriculture), entidades sindicais, como a Confédération Paysanne, instituições de 

apoio à agricultura biológica, como os Grupos de Agricultores Biológicos (GAB), parques 

naturais regionais etc. A construção das parcerias se dá de acordo com convergência dos 

objetivos e dos princípios que orientam cada uma das redes profissionais e dos agentes 

parceiros. Assim, a APAD estabelece relações mais próximas com as agências de água, 

sindicatos de bacias hidrográficas, parques naturais regionais e pesquisadores universitários 

do que com as câmaras da agricultura, as quais não desenvolvem nenhuma ação voltada 

especificamente para a agricultura de conservação porque este modelo de produção ainda não 

é reconhecido oficialmente pelo Estado francês. A fim de obter este reconhecimento, a rede 

busca o apoio de atores políticos implicados com a atividade agropecuária, dentre os quais o 

ex-ministro da agricultura Stéphane Le Foll. Já a RAD encontra apoio em instituições como a 

Confédération Paysanne, os GABs, as agências de água e as federações de caçadores, 

enquanto que a BASE constrói parcerias com organizações ambientalistas, pesquisadores 

universitários e agências de água. 
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Ao realizar estas parcerias, as redes estabelecem relações simultâneas com distintos 

agentes sociais que possibilitam o compartilhamento de informações, dados e conhecimentos 

sobre a realidade socioespacial de seus territórios, assim como contribui para ampliar a 

difusão dos resultados alcançados com a implementação de suas atividades. Viabiliza-se, por 

estes meios, uma melhor integração entre agricultores, entidades públicas, privadas e civis na 

execução de atividades e políticas públicas de forma integrada, abrangente e articulada, 

aumentando as capacidades coletivas de se elaborar respostas às questões socioeconômicas e 

socioambientais existentes no campo. Com efeito, a partir do estabelecimento, ampliação e 

fortalecimento dessas relações, as redes se instituem enquanto espaços de legitimação, 

afirmação e integração do agricultor em sua coletividade e território e de sua coletividade na 

sociedade e nos espaços de decisão e representação política local, territorial e nacional. 

A partir da adoção de técnicas e conhecimentos produzidos e compartilhados nestas 

redes, os 13 agricultores entrevistados durante os trabalhos de campo, assim como outros que 

deram seus depoimentos em eventos organizados por suas entidades, têm obtido avanços 

significativos na redução dos custos de produção e na conservação dos recursos naturais em 

seus estabelecimentos produtivos. 

A diminuição do consumo de fertilizantes sintéticos e da transferência de poluentes 

para os recursos hídricos, como os nitratos e os compostos fosforados, bem como a redução 

dos custos de produção foram conseguidas por meio do aumento do uso de fertilizantes 

orgânicos, da introdução de culturas leguminosas nas parcelas, preservação da cobertura 

vegetal, aumento do teor de matéria orgânica nos horizontes superficiais do solo e da 

atividade microbiológica em seu interior, e, no caso dos produtores de leite, pela conversão 

das áreas cultivadas com grandes culturas, como o milho, em pastagens com leguminosas. 

Entre os agricultores que praticam a agricultura biológica, a redução do consumo destes 

insumos foi de 100%, enquanto que para os que praticam a agricultura sustentável foi de 20% 

a 50% e entre aqueles que praticam a agricultura de conservação foi de 10% a 15% (sendo 

que, para alguns, foi de 100% no consumo de compostos fosforados e de potássio). Cumpre 

observar que a maioria dos agricultores que praticavam a agricultura de conservação havia 

iniciado recentemente a conversão de seus sistemas produtivos (menos de 5 anos) e, por este 

motivo, a redução do consumo de fertilizantes sintéticos se dava de forma progressiva à 

medida que os solos recuperassem sua atividade microbiológica e aumentassem seu teor de 

matéria orgânica. A este respeito, estudos como os de Laurent (2014, 2015) evidenciam 
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progressos ainda mais robustos alcançados por produtores que praticam este tipo de 

agricultura há mais tempo na França e no resto do mundo. 

No que concerne ao controle de doenças, pragas e plantas adventícias, os agricultores 

passaram a adotar métodos como a luta biológica, a pulverização de produtos naturais, a 

adoção de rotações longas e diversificadas e a seleção de variedades mais resistentes como 

estratégia de redução do consumo de determinados agrotóxicos. Ademais, fatores como a 

melhoria da qualidade dos solos, o aprendizado do funcionamento ecológico dos 

agroecossistemas, o conhecimento de níveis toleráveis (não danosos) de agentes patogênicos 

nas culturas e progressos em termos de autonomia vis-à-vis os receituários difundidos pelas 

agroindústrias contribuíram também para que os agricultores reduzissem, ou até mesmo 

eliminassem, o uso de alguns pesticidas. Entre os agricultores que praticam a agricultura 

biológica, a redução no consumo destes insumos foi de 100%, enquanto que para os que 

praticam a agricultura sustentável e a agricultura de conservação foi de 10% a 50%, sendo 

que, para alguns destes, o uso de inseticidas foi totalmente suprimido.  

Cumpre observar, no entanto, que o consumo de herbicidas à base glifosato (como o 

Roundup® da multinacional norte-americana Monsanto), classificado pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) como produto provavelmente cancerígeno, é uma das principais 

polêmicas em torno da agricultura de conservação, visto que o seu uso se dá em substituição 

às práticas de aração e gradeamento do solo para o controle das ervas adventícias. Neste 

sentido, a manutenção e expansão deste tipo de agricultura é alvo de questionamentos e 

críticas por parte de movimentos ambientalistas e de consumidores, além de encontrar-se 

ameaçada pela possibilidade de não renovação da licença de comercialização e uso do 

glifosato nos países membros da União Europeia113.  

Não obstante estas questões, a construção de um solo mais rico em matéria orgânica e 

vida microbiológica é vista pelos membros da rede APAD como um dos principais meios e 

fins para se restabelecer a resiliência dos sistemas de produção e, por conseguinte, reduzir o 

consumo de insumos sintéticos de fertilização e controle de agentes patogênicos, conforme se 

observa no depoimento de um dos agricultores entrevistados em campo: 

O que eu percebo é que as pessoas que praticam a agricultura de conservação se 

tornam cada vez mais autônomas na escolha da gestão de [plantas] adventícias, na 

gestão de produtos fitossanitários. Enquanto que há muitos agricultores 

convencionais que aplicam a “boa prescrição” que os comerciantes terão lhes 

fornecido: a receita. Então, com o tempo, geralmente é preciso esperar de três a sete, 

oito anos, para a conversão [para a agricultura de conservação]. Uma vez que as 

                                                 
113 A este respeito, consultar: http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/10/25/renouvellement-de-la-licence-

du-glyphosate-bruxelles-decide-de-reporter-le-vote_5205690_3244.html  

http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/10/25/renouvellement-de-la-licence-du-glyphosate-bruxelles-decide-de-reporter-le-vote_5205690_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/10/25/renouvellement-de-la-licence-du-glyphosate-bruxelles-decide-de-reporter-le-vote_5205690_3244.html


- 412 - 

 

coisas estão estabelecidas, que o solo está pronto, e que o agricultor também [está 

pronto], que ele compreendeu como isso funciona, os fertilizantes, os fitossanitários 

podem ser reduzidos de modo bastante significativo, de 30% a 40%. A gente busca 

aprender a reduzir os pesticidas, valorizar as experiências daquele que conseguiu 

reduzi-los. Então, a gente pode utilizar os produtos naturais, mas há um certo 

número de elementos que nos são transmitidos que [indicam que] se o solo está 

vivo, se o solo está com boa saúde, a planta estará mais forte, ela vai resistir um 

pouco mais. O solo fabrica moléculas complexas, é o solo vivo que faz isso, quando 

há moléculas complexas, as plantas as utilizam para servir de defesa, de resistência 

etc. (Agricultor francês praticante da agricultura de conservação, França, julho de 

2017, tradução nossa114). 

 

Outro progresso obtido com a adoção de medidas visando a conversão dos sistemas 

produtivos é a redução no consumo de combustíveis fósseis, os quais são responsáveis pela 

emissão de gases causadores do efeito estufa e das mudanças climáticas globais. Entre os 

agricultores que praticam os modelos de agricultura sustentável e biológica, o consumo de 

combustíveis durante a realização das atividades agrícolas reduziu entre 20% e 50%, enquanto 

que entre aqueles que praticam a agricultura de conservação este índice variou entre 30% e 

60%. Na agricultura sustentável e na biológica este tipo de progresso está associado à 

conversão das áreas cultivadas com cereais por pastagens formadas por gramíneas e 

leguminosas, o que evita o uso de maquinários para a realização do preparo anual do solo e 

reduz o consumo de determinados fertilizantes minerais derivados do petróleo, visto que as 

leguminosas são fixadoras de nitrogênio atmosférico. Já na agricultura de conservação, a 

redução do consumo de combustíveis fósseis está associada à supressão das práticas de aração 

e gradeamento do solo, as quais demandavam dos agricultores muitas horas de trabalho em 

tratores de grande porte. Ademais, este tipo de agricultura favorece o sequestro do carbono no 

solo ao possibilitar o seu enriquecimento em matéria orgânica, o que constitui um serviço 

ecológico importante para a redução de gases que contribuem para o efeito estufa e para as 

mudanças climáticas globais, como destacam os estudos realizados por Laurent (2014, 2015). 

Em virtude destes progressos, os custos de produção reduziram em todos os sistemas 

de produção e os agricultores se tornaram mais autônomos e resilientes às flutuações dos 

preços das matérias-primas, sobretudo daquelas que têm seu valor definido pelos mercados 

                                                 
114 Ce que je remarque moi, c’est que les gens qui pratiquent ça [l’AC] deviennent de plus en plus autonome 

dans les choix de la gestion de ces adventices, dans la gestion de ces produits phyto. Alors qu’il y a beaucoup 

d’agriculteurs conventionnels qui appliquent le « bon commande » que le commercial l’aura donné : la recette. 

Le commercial, son objectif c’est faire le business. Donc, avec les temps, généralement il faut compter de trois à 

sept, huit ans, pour la conversion [vers l’AC]. Une fois que les choses sont en place, que le sol est prêt, et que 

l’agriculteur [est] aussi, qu’il a compris comme ça fonctionne, bah là, les engrais, les phyto peuvent être réduits 

de façon assez significative de 30% à 40%. On cherche à apprendre à réduire les pesticides, valoriser les 

expériences de celui qui a réussi à les baisser. Alors, on peut utiliser des produits naturels, mais il y a un certain 

nombre d’éléments qui nous sont renseigné que si le sol est vivant, si le sol est en bonne santé, la plante sera plus 

forte, elle va résister un peu plus. Le sol fabrique des molécules complexes, c’est le sol vivant qui fait ça, quand 

il y a des molécules complexes, les plantes les utilisent pour servir de défense, de résistance etc. 
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globais, como os insumos derivados do petróleo. Em um contexto em que os rendimentos dos 

agricultores não aumentam no mesmo ritmo que os custos dos insumos produtivos e das 

variações do preço pago pelos produtos agropecuários115, a redução dos gastos com 

fertilizantes, pesticidas e combustíveis se torna uma importante estratégia para superar estes 

problemas, sobretudo no começo da conversão dos sistemas de produção, quando a 

produtividade agrícola é reduzida por causa das mudanças técnicas realizadas pelos 

agricultores. Os depoimentos a seguir, obtidos com um cerealicultor da Association pour la 

promotion d’une Agriculture Durable (APAD) e um produtor de leite da Réseau Agriculture 

Durable (RAD), exemplificam bem esta questão. 

O objetivo é ser mais resiliente, a gente resiste melhor às flutuações dos preços das 

matérias-primas. Então, nosso objetivo é de reduzir ao máximo nossos gastos. 

Porque no começo, a gente abaixa um pouco os rendimentos durante esta fase de 

transição. Então, se temos as despesas de uma agricultura convencional e ainda não 

temos os mesmos resultados de uma agricultura convencional, isso não dá certo, a 

fase de transição é muito dura, sobretudo quando os preços dos cereais estão baixos. 

Então, esta é a [nossa] dificuldade (Agricultor francês praticante da agricultura de 

conservação, França, julho de 2017, tradução nossa116). 

 

É isso que eu gostaria que você entendesse: a gente acredita que o sistema de 

pastagem [promovido pela RAD, consiste na alimentação do rebanho bovino em 

pastos com gramíneas e leguminosas, reduzindo o confinamento e o consumo de 

complementos protéicos] é um verdadeiro progresso de sustentabilidade, vis-à-vis o 

meio ambiente, a autonomia e [o uso] de menos mecanização. Então, as economias 

[feitas] permitem resistir um pouco melhor à baixa do preço [do leite]. O leite nos é 

comprado por 300 euros cada mil litros, 0,30 euros por litro. E você o compra por 

um euro, 1,20 euros o litro. Então, isso é curioso, porque nós, a 350 e 400 euros [mil 

litros de leite], nós ganhamos muito bem. E a 300 euros, não ganhamos nada. E 

atualmente a gente está muito perto de 300 euros. Por 350 euros, para nós está bom. 

Para os [produtores] intensivos, não. Então, nós resistimos um pouco melhor que os 

outros [produtores intensivos/convencionais] (Agricultor francês praticante da 

agricultura sustentável, França, junho de 2017, tradução nossa117). 

 

Por fim, destaca-se que a conversão para modelos de produção mais ecológicos 

permitiu aos agricultores passar menos tempo trabalhando nas atividades de manejo das 

                                                 
115 De acordo com uma reportagem do diário de notícias Le Monde, a cada 100 euros gastos pelos consumidores 

franceses em produtos alimentares, apenas 8,20 euros retornam aos agricultores. Disponível em: 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/02/08/vous-depensez-100-euros-dans-l-alimentaire-combien-vont-

aux-agriculteurs_4861337_3234.html. 

116 Le but c’est d’être plus résilient, on résiste mieux aux fluctuations du prix des matières premières. Donc, 

notre but c’est de réduire au maximum nos dépenses. Parce qu’au départ, on baisse un peu les rendements 

pendant cette phase de transition. Donc, si on a les charges d’une agriculture conventionnelle et puis on n’a pas 

encore tout à fait les résultats d’une AC, ça marche peu, la phase de transition elle est très dure, surtout quand les 

prix des céréales sont baisses. Donc c’est là la difficulté. 

117 C’est ça que je voulais te faire comprendre : on croit le système herbe c’est un vrai progrès de durabilité, vis-

à-vis l’environnement, l’autonomie et moins de mécanisation. Et donc, les économies permettent de résister un 

petit peu mieux à la baisse de prix. Le lait, on nous achète à 300 euros le mille litre, 0,30 euros par litre. Et tu 

l’achète pour 1 euro, 1,20 euros le litre. Alors, c’est curieux, parce que nous, à 350 et 400 euros, on gagne très 

bien. Et à 300 euros, ça ne va plus du tout. Et actuellement on est plutôt près de 300 euros. À 350 euros, nous ça 

va. Pour les intensifs non plus. Donc, nous, on résiste un tout petit peu mieux que les autres. 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/02/08/vous-depensez-100-euros-dans-l-alimentaire-combien-vont-aux-agriculteurs_4861337_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/02/08/vous-depensez-100-euros-dans-l-alimentaire-combien-vont-aux-agriculteurs_4861337_3234.html
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culturas ou dos animais (entre 10% e 60%). Com esta economia de tempo, estes profissionais 

podem dedicar-se mais à observação do funcionamento de seus sistemas de produção e às 

atividades de capacitação e debates organizadas pelas redes que os congregam, o que viabiliza 

a realização de um trabalho mais orientado e eficaz em seus estabelecimentos produtivos. 

Cumpre observar que, à exceção dos agricultores que praticam a agricultura biológica, 

todos os demais não recebem nenhum tipo de apoio financeiro (subsídios) por parte do Estado 

francês para realizar estas ações, o que expressa, por um lado, uma estratégia de se evitar as 

restrições cada vez mais rigorosas das medidas institucionais de fomento à conversão dos 

sistemas agropecuários (como as normas delimitadas para a conversão para a agricultura 

biológica), e, por outro lado, uma ação voluntária que visa não contribuir para o aumento dos 

gastos públicos com o setor agrícola. 

Depreende-se, com efeito, que a organização dos agricultores em redes profissionais 

subsidiou estes sujeitos sociais a superar certas práticas convencionais que são predatórias dos 

recursos naturais e economicamente onerosas, construindo, simultaneamente, alternativas às 

formas clássicas de orientação técnica existentes na França e ambientes institucionais 

favoráveis à produção de referências técnicas, à troca de experiências, à busca de informações 

e à elaboração de resultados que sirvam como elementos comprobatórios da viabilidade 

econômica, social e ambiental do modelo de agricultura que promovem. O depoimento a 

seguir, dado por um agricultor da rede APAD, é bem elucidativo a este respeito:  

As redes podem fazer coisas diferentes do [modelo de orientação técnica] 

convencional, muitas trocas entre os agricultores. A gente consegue unir os 

conhecimentos dos agricultores e os conhecimentos científicos que podem nos 

interessar. A gente criou as APADs porque a gente necessitava de criar redes 

próximas entre nós, de pessoas que pensam, que praticam [a agricultura] de forma 

semelhante, para obter progresso, círculos de conforto, é um pouco isso, uma relação 

de confiança que se pode trocar facilmente nossas experiências para saber nossos 

resultados, nossos números, estabelecer coisas. E na verdade, a gente faz isso porque 

a gente não encontrou soluções na organização agrícola clássica como há na França. 

A gente se apóia sobre uma rede que cria um pouco de referência, busca 

informações que nos ajudarão a conseguir resultados que possam nos servir como 

argumentos, como prova (Agricultor francês praticante da agricultura de 

conservação, França, julho de 2017, tradução nossa118). 

 

                                                 
118 Les réseaux peuvent faire des choses différentes du conventionnel, beaucoup d’échanges par les agriculteurs. 

On arrive à croiser les connaissances des agriculteurs et les connaissances scientifiques qui peuvent nous 

intéresser. On a créé des APADs parce qu’on avait besoin de créer des réseaux proches entre nous, les gens qui 

pensent, qui pratiquent de même façon, pour avoir progrès, des cercles de confort, c’est un peu ça, une relation 

de confiance qu’on peut échanger facilement nos expériences pour savoir nos résultats, nos chiffres, mettre en 

place des trucs. Et en fait, on a fait ça parce qu’on n’a pas trouvé des solutions dans l’organisation agricole 

classique comme il y en a en France. On s’appuie sur un réseau que crée un peu de référence, recherche des 

informations que nous aiderons pour réussir des résultats que puissent nos servir comme arguments, comme 

preuve. 
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Ademais, esta nova forma de engajamento social e político destes atores e de suas 

coletividades estimula e revigora a solidariedade moral e as relações de reciprocidade entre os 

mesmos, promove a participação e a cidadania ativa na concepção de modelos mais 

ecológicos de produção e contribui para a emergência de uma identidade coletiva 

caracterizada pela busca da ruptura com a falsa dicotomia entre “sociedade e natureza” e pela 

revalorização da profissão do agricultor em seu meio social, como corrobora o depoimento de 

um agricultor praticante da agricultura de conservação:  

Para mim, o que me interessa é reencontrar o prazer em ser agricultor e a produzir 

alguma coisa em coerência com o nosso meio ambiente. A gente não está em 

contradição com a proteção da natureza, a gente está na natureza, a gente a 

constrói ao mesmo em que produz alguma coisa. E estar em rede, isso é 

importante porque me permite discutir com pessoas que têm a mesma vontade de 

praticar [um novo modelo de agricultura mais ecológica] (Agricultor francês 

praticante da agricultura de conservação, França, julho de 2017, destaques 

acrescidos, tradução nossa119). 

 

Constata-se, assim, que estas iniciativas contribuem para aumentar e fortalecer as 

capacidades de gestão e intervenção individuais e coletivas, facilitando a elaboração e difusão 

de práticas agrícolas e sociais inovadoras que concorrem para o aprimoramento da eficácia 

técnica, econômica e produtiva dos sistemas de produção agropecuária e, por conseguinte, 

para a sua sustentabilidade no tempo e no espaço. Ademais, ao promover outras vias 

alternativas ao modelo predatório convencional e às regulamentações restritivas da agricultura 

biológica, estas redes demonstram que não existem soluções genéricas, receitas padronizadas, 

técnicas que se apresentam como panaceias para todos sistemas de produção, mas métodos e 

saberes-fazeres mais ou menos adaptados a cada contexto espaço-temporal, socioeconômico e 

ambiental onde se insere os agricultores. Como destacam Laurent e Medeiros (2010, p. 4, 

tradução nossa):  

Não há um modelo único de sustentabilidade na agricultura, mas uma diversidade de 

procedimentos que respondem a uma diversidade cultural, social e técnica dos 

agricultores [...] Não há soluções “definitivas e sustentáveis”, mas a necessidade de 

ajustes permanentes que só podem resultar da apropriação das questões pelos 

próprios agricultores120. 

 

Isto posto, observa-se que a organização coletiva destes atores sociais constrói redes 

pensantes, meios nos quais a atividade social do pensamento é reproduzida pelo diálogo, pela 

                                                 
119 Moi, ce qui m’intéresse c’est retrouver le plaisir à être agriculteur et à produire quelque chose en cohérence 

avec notre environnement. On n’est pas en contradiction avec la protection de la nature, on est dedans la nature, 

on la fabrique au même temps qu’on produit quelque chose. Et être en réseau, ça c’est important parce que ça me 

permet d’échanger avec des gens qui ont la même envie de pratiquer. 
120 Il n’y a pas un modèle unique de durabilité en agriculture mais une diversité d’approches qui répondent à une 

diversité culturelle, sociale et technique des agriculteurs […] Il n’y a pas de solutions « définitives durables » 

mais la nécessité d’ajustements permanents qui ne peuvent résulter que de l’appropriation des enjeux par les 

agriculteurs eux-mêmes. 



- 416 - 

 

comunicação de informações, experiências e influências recíprocas; densas, constituídas por 

relações de inúmeros tipos e intensidade (sociais, econômicas, culturais, políticas etc.); e 

diversificadas, organizadas por atores sociais com distintas visões de mundo, histórias, 

posições sociais, objetivos etc. (DARRÉ et al., 1989; DARRÉ, 1991).  

A partir de uma perspectiva de análise geográfica, depreende-se que a organização em 

redes contribui para o processo de reapropriação do espaço pelos agricultores e suas 

organizações, para o fortalecimento do dinamismo social, econômico e político dos territórios 

e a sua incorporação em uma identidade coletiva e para a reorganização espaço-temporal dos 

sistemas de produção e comercialização, das atividades produtivas e das ações engendradas 

pelo Estado e por entidades civis para a recuperação e preservação dos recursos naturais e da 

biodiversidade (DELEAGE, 2004; RIEUTORT, 2009; HOCHEDEZ, 2016). Por meio destes 

processos, são instituídos espaços de contiguidade, solidariedade, reciprocidade, 

horizontalidade, autonomia e esperança frente a um contexto onde imperam valores como o 

individualismo, o egoísmo, a competição e a ganância, subsidiando os agricultores na 

concepção, elaboração e execução de práticas espaciais insurgentes que concorrem para a 

manutenção e o fortalecimento de suas estratégias de reprodução socioeconômica no campo. 

E ao promover o estreitamento e novos tipos de relações entre atores sociais geograficamente 

distantes, com perfis variados e complementares, as redes os auxiliam na concepção e 

elaboração autônoma de possibilidades de escolhas diversas, adaptadas ao contexto 

socioespacial onde estão inseridos. São construídas, ademais, novas relações entre cidade-

campo e uma integração mais estreita dos agricultores e de suas coletividades às dinâmicas 

urbanas, o que produz mutações no conjunto de territórios onde estas redes operam e na 

paisagem dos estabelecimentos de produção, que se tornam mais heterogêneas e 

diversificadas com o acréscimo constante de novas técnicas e o aumento da biodiversidade 

nos sistemas produtivos e nas áreas destinadas à preservação dos recursos naturais. 

Desse modo, a partir dos exemplos empíricos analisados durante o estágio de pesquisa 

na França e considerando os estudos realizados por Darré (1985, 1991, 2006), Deléage 

(2004), Lamine et al. (2009), Rieutort (2009), Laurent e Medeiros (2010), Laurent (2014, 

2015) e Hochedez (2016), conclui-se que a instituição de redes entre os agricultores gera 

diversas vantagens e contribuições a estes sujeitos sociais, a saber: 

1) possibilita o aumento do nível de compreensão mútua das técnicas, dos processos e da 

realidade, assim como estimula a abertura dos agricultores para o mundo;  

2) favorece a adaptação mais flexível, gradual e eficaz das novas técnicas e instrumentos 

à realidade dos estabelecimentos agropecuários e das condições edafoclimáticas, 

socioeconômicas e culturais dos territórios onde estão inseridos; 
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3) permite experimentar e avaliar coletivamente novas técnicas e práticas produtivas e 

estimula os agricultores a produzir inovações e a compartilhá-las com seus pares no 

campo, o que propicia tornar a conversão mais robusta e menos reversível;  

4) estimula o desenvolvimento de uma abordagem mais sistêmica do processo de 

conversão, o que favorece a construção de sistemas produtivos mais resilientes; 

5) promove a otimização econômica por meio da redução dos custos de produção, o que 

contribui para o restabelecimento da autonomia dos agricultores e a viabilidade de 

suas explorações agrícolas; 

6) fortalece ou mesmo cria laços de solidariedade e reciprocidade entre os membros da 

rede, com os consumidores e outros atores e agentes sociais, dinamizando as relações 

sociais, econômicas e culturais no campo e entre campo-cidade; 

7) auxilia os novos agricultores no processo integração econômica e social no mundo 

agrícola e motiva-os a adotar modelos de produção mais ecológicos; 

8) restitui o lugar e a função das atividades agropecuárias nos territórios, rompe com o 

seu isolamento enquanto atividades realizadas individualmente e, por meio da redução 

dos impactos ambientais, ajuda a superar a imagem negativa que a sociedade lhe 

atribui; 

9) legitima e revaloriza o trabalho do agricultor, seu saber-fazer e seu papel na 

implementação de um novo projeto de desenvolvimento sustentável, assim como o 

fortalece em um meio social adverso, no qual outros atores e agentes sociais mantém-

se céticos quanto aos novos modelos de produção agrícola; 

10) possibilita a construção de novas formas de organização social não-verticalizadas, 

restabelecendo o poder, a autonomia e a solidariedade entre seus diversos atores 

sociais e reforça a apropriação do espaço e a sua incorporação em uma identidade 

coletiva. 

 

Desse modo, considerando este conjunto de atributos positivos, e levando-se em conta 

os problemas vivenciados pelos sujeitos sociais rurais do Vale do Jequitinhonha-MG para 

tornar seus sistemas produtivos mais autônomos, econômicos e sustentáveis, assim como para 

implementar e perenizar projetos de desenvolvimento que promovam seu empoderamento e 

emancipação social, argumenta-se aqui em favor da instituição de redes constituídas por 

agricultores familiares, quilombolas e indígenas articulados entre si nas escalas local, regional 

e estadual. A partir do engajamento coletivo e da interação com outros atores e agentes sociais 

implicados com as atividades agropecuárias e com a conservação dos recursos naturais e da 

biodiversidade, almeja-se viabilizar o estabelecimento de sinergias, agendas comuns e ações 

integradas visando a conversão dos sistemas agropecuários convencionais em modelos de 

produção mais ecológicos e o fortalecimento, aprimoramento e expansão dos projetos 

produtivos de base comunitária. 

Ressalta-se, desde já, que a instituição destas redes não deve ser uma reprodução 

mimética do modelo francês, sobretudo porque o contexto socioespacial, socioeconômico e 

político dos atores e agentes sociais do Vale do Jequitinhonha-MG difere substancialmente 
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daquele vivenciado pelos agricultores franceses. Neste sentido, o que se propõe é a 

organização coletiva e em rede a partir de estruturas e entidades sociais que já existem nestes 

territórios, tais como as associações comunitárias, associações de agricultores feirantes, 

associações de agricultores especializados em determinadas atividades agropecuárias (café, 

morango, abacaxi, mel, leite etc.), as quais não devem restringir seu espaço de ação aos 

limites municipais, mas abranger também municípios vizinhos e até mesmo mais distantes. A 

instituição, fortalecimento e expansão dessas redes pode ser viabilizada com o auxílio dos 

agentes sociais que atuam há décadas no Vale do Jequitinhonha-MG e que possuem relativa 

capilaridade em seu território, tais como a EMATER-MG, o Centro de Agricultura 

Alternativa Vicente Nica (CAV), a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri (UFVJM), as Escolas Família Agrícola (EFAs) etc., subsidiados pelo uso das novas 

tecnologias de informação, como as redes sociais online, e pelos espaços institucionais que 

existem nos municípios, a exemplo dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural 

Sustentável (CMDRSs). 

Para que se possa superar o atual contexto de fragmentação, divisão e alienação do 

território e da sociedade, o qual constitui uma condição imprescindível para manter a opressão 

dos sujeitos sociais rurais e retirar de suas coletividades o comando de seu destino (FREIRE, 

1987; SANTOS, 2000), a organização e gestão das redes deve ser feita de modo coletivo e a 

partir da base, congregando seus membros em torno de aspirações e projetos comuns a fim de 

se realizar um somatório de esforços em prol de um mesmo fim. Ou seja, consoante o 

pensamento de Freire (1987), a libertação destes sujeitos oprimidos não deve ser 

realizada/dirigida verticalmente por outros sujeitos e agentes externos ao seu núcleo social, 

mas sim viabilizada por eles próprios em comunhão entre si, pela busca da união e 

organização das massas populares, em co-laboração para a transformação do mundo, o que 

significa, portanto, uma autolibertação. Conforme a análise do autor:  

Já não se pode afirmar que alguém liberta alguém, ou que alguém se liberta sozinho, 

mas que os homens se libertam em comunhão [...] Unificados e organizados, porém, 

farão de sua debilidade força transformadora, com que poderão recriar o mundo, 

tornando-o mais humano (FREIRE, 1987, p. 75-82, passim). 

 

A organização em rede possibilita a estes sujeitos construir um ambiente propício à 

realização de uma práxis verdadeira, que se reproduz, de modo simultâneo e indissociável, 

por meio da ação constante sobre a realidade e pela reflexão sobre esta ação, contribuindo 

para a emergência de uma consciência crítica necessária ao desvelamento do mundo, à 

desmistificação da realidade e à participação ativa e solidária no processo de transformação 

do contexto socioespacial e socioeconômico em que se dá a reprodução de suas famílias e 
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grupos (FREIRE, 1983[1969], 1987). Fomenta-se, por esta via, o engendramento de uma 

prática espacial insurgente, que os habilitam a pensar e a discutir sobre seus problemas e 

experiências, bem como desperta a conscientização dos indivíduos – consciência de classe, de 

homens oprimidos, do mundo etc. – sobre sua condição de seres do mundo, com o mundo e 

com os homens, e não mais em um estado de isolamento, reificação e dominação, o que os 

fortalece para superar a autodesvalia e o ceticismo quanto à sua capacidade de pensar e agir 

corretamente diante de suas limitações e problemas (FREIRE, 1983[1969], 1987). Em outras 

palavras, a (auto)libertação destes sujeitos sociais ocorre necessariamente pela libertação de 

suas mentes e apenas eles têm o poder de realizá-la: “emancipate yourselves from mental 

slavery, none but ourselves can free our minds121” (Bob Marley, Redemption Song, 1980). 

Libertar-se da realidade e das práticas heterônomas que os tornam seres oprimidos, 

segregados e subalternizados requer também a realização de uma ruptura com o monólogo 

dirigista, manipulador, invasor e falsamente generoso. Antidialógico por essência, o 

monólogo se constitui num instrumento indispensável para dividir e manter divididos os 

indivíduos e grupos dominados, enfraquecê-los e aliená-los com o propósito de dificultar a 

sua percepção crítica da realidade e, por conseguinte, facilitar a conquista do dirigismo-

paternalista e a manutenção do status quo das elites opressoras – eufemisticamente 

autodenominadas “produtoras” (FREIRE, 1987). Por isso, conforme sublinha Fiori (1987, p. 

8): “o monólogo, enquanto isolamento, é a negação do homem; é fechamento da consciência, 

uma vez que consciência é abertura”.  

A este respeito, cumpre acrescentar que a divisão, o isolamento e a alienação destes 

indivíduos e de seus grupos realizam-se também pela ênfase na visão focalista dos problemas 

e da realidade, abordados a partir da atomização da totalidade ao contexto das “comunidades 

locais” e de sua desarticulação com outros contextos mais amplos e diversos, como ressalta 

Freire (1987, p. 80): 

Quanto mais se pulverize a totalidade de uma área em “comunidades locais”, nos 

trabalhos de “desenvolvimento de comunidade”, sem que estas comunidades sejam 

estudadas como totalidades em si, que são parcialidades de outra totalidade (área, 

região, etc.) que, por sua vez, é parcialidade de uma totalidade maior (o país, como 

parcialidade da totalidade continental) tanto mais se intensifica a alienação. E, 

quanto mais alienados, mais fácil dividi-los e mantê-los divididos. Estas formas 

focalistas de ação, intensificando o modo focalista de existência das massas 

oprimidas, sobretudo rurais, dificultam sua percepção crítica da realidade e as 

mantém ilhadas da problemática dos homens oprimidos de outras áreas em relação 

dialética com a sua. 

 

                                                 
121 Emancipem-se da escravidão mental, ninguém além de nós pode libertar nossas mentes (Tradução nossa). 
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Por isso, a problematização, o desvelamento e a transformação da realidade opressora 

em que se encontram deve ser feita pela união e organização dos indivíduos privilegiando o 

diálogo autêntico que não se limita à relação “eu-tu”, mas que se realiza por meio do 

reconhecimento do outro e do reconhecimento de si no outro e pela intercomunicação 

mediatizada pelo mundo, possibilitando a humanização deste e de todos e a afirmação dos 

homens enquanto protagonistas da história que é cotidianamente por eles (re)construída 

(FREIRE, 1983[1969], 1987). A partir do diálogo, emerge o necessário engajamento para a 

luta pela liberdade, na qual os homens reificados pelo opressor se auto-reconhecem enquanto 

sujeitos pensantes que refazem permanentemente a realidade, e assim se refazem e superam 

sua reificação, co-laborando na construção de um mundo comum. Isto posto, o diálogo 

constitui a história em permanente construção pelos dialogantes que admiram o mundo: 

O diálogo fenomeniza e historiciza a essencial intersubjetividade humana; ele é 

relacional e; nele, ninguém tem iniciativa absoluta. Os dialogantes “admiram” um 

mesmo mundo; afastam-se dele e com ele coincidem; nele põem-se e opõem-se. 

Vimos que, assim, a consciência se existencia e busca perfazer-se. O diálogo não é 

um produto histórico, é a própria historicização (FIORI, 1987, p. 8). 

 

Ao contrário do monólogo, que se constitui um instrumento de difusão e imposição do 

conhecimento científico hegemônico, o diálogo se reproduz a partir da interação, articulação e 

hibridização entre saberes, no encontro de identidades distintas, no reconhecimento e 

legitimação da diversidade cultural, de experiências cognitivas e afetivas, mobilizando os 

sujeitos sociais para a elaboração de estratégias alternativas de reapropriação da natureza em 

um contexto de relações conflitivas de poder, pelas quais se constroem concepções diversas e, 

muitas vezes, antagônicas, de um futuro menos perverso, predatório e desigual (LEFF, 2009). 

Disso resulta novas formas de saberes, como o saber social e o saber ambiental, que fazem 

renascer o pensamento utópico e o desejo de liberdade em novas racionalidades, conforme 

destaca Leff (2009, p. 19): 

O saber social emerge de um diálogo de saberes, do encontro de seres diferenciados 

pela diversidade cultural, orientando o conhecimento para a formação de uma 

sustentabilidade partilhada. Ao mesmo tempo, implica a apropriação de 

conhecimentos e saberes dentro de distintas racionalidades culturais e identidades 

étnicas. O saber ambiental produz novas significações sociais, novas formas de 

subjetividade e posicionamentos políticos ante o mundo. Trata-se de um saber ao 

qual não escapa a questão do poder e a produção de sentidos civilizatórios. 

 

A ruptura radical e definitiva com o monólogo do conhecimento e a consequente 

reprodução da prática do diálogo de saberes é também fundamental para que a percepção 

fatalista, ingênua e mágica da situação em que estes sujeitos sociais se encontram ora imersos, 

ora emersos, ora insertados, e é por eles considerada como intransponível e inexorável, seja 

superada pela percepção de uma realidade que lhes é desafiadora e que apenas os limita, 



- 421 - 

 

constituída por adversidades e possibilidades, permanências e transformações, negação e 

afirmação de sua humanidade (FREIRE, 1983[1969], 1987). 

Considerando, portanto, as reflexões acima realizadas, propõe-se que a construção de 

estratégias para a superação dos problemas vivenciados pelos sujeitos sociais rurais do Vale 

do Jequitinhonha-MG tenha como meio e fim a ruptura com o estado de isolamento, 

individualismo e divisão entre os indivíduos e seus grupos nas escalas local, regional e 

estadual, assim como com a reprodução de exemplos retirados a partir da experiência dos 

opressores, buscando, por conseguinte, a organização de redes alicerçadas em valores e 

princípios verdadeiramente humanistas e libertadores examinados teoricamente por Freire 

(1983[1969], 1987), como a comunhão criadora, a solidariedade de existires e a dialogicidade, 

valorizando e legitimando as experiências e os saberes de seus próprios membros.  

Para a implementação dessa proposta, os sujeitos e agentes sociais desta região já 

contam com bons exemplos e experiências em seus municípios e comunidades, alguns dos 

quais analisados neste trabalho, além de inúmeras outras possibilidades ignoradas ou 

deslegitimadas pelos agentes hegemônicos locais, embora sejam ecologicamente sustentáveis, 

economicamente viáveis e socialmente justas. Por isso, a transformação da realidade em que 

se encontram ocorrerá não apenas pelo que já existe efetivamente, mas também pelo conjunto 

de possibilidades que podem se tornar reais pela união e co-laboração dos sujeitos 

hegemonizados, conforme argumenta Santos (2000, p. 160): 

Devemos considerar que o mundo é formado não apenas pelo que já existe (aqui, ali, 

em toda parte), mas pelo que pode efetivamente existir (aqui, ali, em toda parte). O 

mundo datado de hoje deve ser enxergado como o que na verdade ele nos traz, isto 

é, um conjunto presente de possibilidades reais, concretas, todas factíveis sob 

determinadas condições. [...] Tais possibilidades, ainda não realizadas, já estão 

presentes como tendência ou como promessa de realização. Por isso, situações como 

a que agora defrontamos parecem definitivas, mas não são verdades eternas. [...] É 

somente a partir dessa constatação, fundada na história real do nosso tempo, que se 

torna possível retomar, de maneira concreta, a ideia de utopia e de projeto. 

 

Evidentemente que esta proposição constitui uma tarefa difícil e, para muitos, utópica, 

sobretudo por causa dos problemas inerentes às relações conflitivas de poder que permeiam o 

sistema coronelista local e regional, às questões histórico-culturais e à (fraca) mobilização e 

organização sócio-política de determinados sujeitos e suas coletividades. Não obstante estas 

limitações, ainda é imprescindível crer e agir naquilo que nos apresenta como utópico, pois, 

como pondera o poeta francês Victor Hugo: “les utopies d'aujourd'hui sont les vérités de 

demain122”. 

  

                                                 
122 As utopias de hoje são as verdades de amanhã (Tradução nossa).  



- 422 - 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

revolucionário e controverso processo de modernização da base técnica da 

agricultura brasileira envolveu a participação ativa de diversos agentes sociais, tais 

como as burguesias agrária, industrial e financeira e as instituições de pesquisa 

agropecuária e de assistência técnica e extensão rural (ATER), visando impulsionar a 

produção e a difusão de inovações tecnológicas e conhecimentos científicos no 

desenvolvimento das atividades agropecuárias. Ao longo do tempo, esse processo se 

constituiu num dos objetos privilegiados de análise dos estudos empreendidos no subcampo 

científico da Geografia Agrária, os quais evidenciaram, sobretudo, sua natureza excludente, 

predatória, desigual e contraditória. 

No que concerne especificamente ao papel desempenhado pelos agentes de ATER 

para a modernização agrícola no país, sua atuação se deu fundamentalmente na intermediação 

entre as instituições de pesquisa e inovação tecnológica e os produtores rurais, assim como na 

execução de políticas agrícolas e de crédito rural elaboradas pelo Estado brasileiro, 

contribuindo para a introdução de novas lógicas e racionalidades de produção e organização 

do espaço rural promovidas pela ordem hegemônica do capitalismo global. Não obstante a sua 

indubitável relevância, estas questões permaneceram por muito tempo ausentes nos estudos 

realizados pelos geógrafos agrários.  

Neste sentido, buscamos com esta pesquisa suprir parte dessa carência ao analisar, 

refletir e teorizar sobre o protagonismo dos serviços de ATER no processo de (re)produção e 

(re)organização dos espaços rurais no Brasil. Para isso, além de interpretar e discutir esta 

questão em âmbito nacional, selecionamos também como recorte espacial de investigação os 

municípios pertencentes aos três Territórios da Cidadania (TCs) do Vale do Jequitinhonha-

MG, nos quais nos dedicamos a analisar os progressos e desafios da Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do estado de Minas Gerais (EMATER-MG) ao longo do período 

2004-2014 em executar políticas públicas de fomento a projetos produtivos geridos por 

agricultores familiares, quilombolas e indígenas e em promover a transição agroecológica e o 

desenvolvimento sustentável por meio da adoção dos princípios, diretrizes e objetivos da 

Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER). 

Para consecução desses objetivos, consideramos fundamental analisar e refletir 

inicialmente sobre a produção do conhecimento na Geografia Agrária ao longo do século XX 

e início do XXI, buscando identificar os porquês do distanciamento dos geógrafos com o 

O 

The time is gone, the song is over,  

Thought I’d something more to say  

(Time, Pink Floyd) 
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estudo da extensão rural. Por meio dessa atividade, constatamos que as primeiras 

investigações sobre temas correlatos à extensão rural, como “difusão de tecnologias” e 

“inovação rural”, foram realizadas somente nos anos 1970, dedicadas a compreender o 

comportamento espacial da difusão de inovações e seus efeitos sócio-espaciais sobre a 

estrutura dos sistemas agropecuários e a modernização do campo. Somente duas décadas após 

estes primeiros estudos é que os serviços de ATER se tornaram objeto de análise das 

pesquisas realizadas pelos geógrafos agrários, quando, nos anos 1990 e 2000, foram 

publicadas monografias e dissertações e desenvolvidos projetos de pesquisa e de extensão 

universitária, os quais deram origem à publicação de artigos sobre temáticas como 

“assistência técnica” e/ou “extensão rural” em assentamentos de reforma agrária, com 

agricultores familiares e comunidades tradicionais, voltada à produção agroecológica, à 

adoção de metodologias participativas ou à modernização das atividades agropecuárias. 

No entanto, apesar da inserção (tardia) destas temáticas no conjunto de questões 

investigadas na Geografia Agrária, até o momento nenhuma tese de doutorado foi publicada 

neste subcampo científico tendo como objeto de análise o serviço de ATER. Além disso, no 

que concerne às ações executadas pelos técnicos da EMATER-MG para a implementação de 

projetos de desenvolvimento em territórios rurais de agricultores familiares, especialmente 

após a criação da PNATER em 2003, poucas pesquisas foram realizadas em outros campos 

científicos com este enfoque. Cumpre acrescentar, ademais, a carência de estudos que 

abordam as ações realizadas pelos profissionais de ATER em comunidades tradicionais do 

estado, como as quilombolas e as indígenas, sobretudo no que concerne à execução (ou não) 

de uma prática extensionista adaptada às especificidades e demandas destes grupos.  

Isto posto, nosso estudo analisou, de modo inédito, a partir de reflexões teóricas e de 

dados e informações obtidas em fontes de origem primária e secundária, os progressos 

realizados e os desafios enfrentados pelo serviço público de ATER em Minas Gerais para se 

adequar plenamente aos princípios, diretrizes e objetivos da PNATER e promover o 

desenvolvimento rural sustentável por meio da implementação de políticas públicas nos 

municípios dos TCs do Vale do Jequitinhonha-MG. 

Para qualificar e, sobretudo, geograficizar nossas análises e reflexões, propusemos 

ampliar a compreensão da prática extensionista para além de uma prática social, conforme 

tem sido tradicionalmente analisada nos estudos científicos, interpretando-a também como 

uma prática espacial, que ora se manifesta enquanto heteronomia, a serviço dos atores 

hegemônicos e da construção do meio técnico-científico-informacional nos espaços rurais, ora 
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busca engendrar estratégias insurgentes, voltadas à autonomia dos sujeitos e grupos sociais 

subalternizados e à transformação emancipatória da realidade pela criação de espaços de 

contiguidade, cooperação e integração solidária. Constatamos, desse modo, que a prática 

espacial inerente à prática extensionista está dialética e indissociavelmente articulada à prática 

social num processo dinâmico e contraditório de (re)organização e (re)produção do espaço 

rural. 

Esta geograficidade da prática extensionista se torna ainda mais evidente quando 

analisamos o processo de institucionalização, crise e renovação da extensão rural no Brasil. 

Ao longo da segunda metade do século XX, a criação e expansão das instituições de ATER 

pelo território nacional exerceu um papel fundamental no projeto de produção e organização 

de um espaço rural mais racionalizado, artificializado e normatizado, no qual os elementos 

técnicos, científicos e informacionais adquiriram preponderância e impuseram novos usos e 

definições ao espaço-tempo no campo e na cidade para a reprodução ampliada do capital dos 

atores hegemônicos. Instituiu-se, com efeito, o que Santos (2000, 2008[1996]) definiu como 

meio técnico-científico-informacional, a “cara geográfica da globalização”, no qual ciência, 

tecnologia e informação configuram, dialética e indissociavelmente, o alicerce da produção, 

utilização, organização e funcionamento de um novo espaço geográfico, participando 

plenamente da criação de processos vitais e da produção de novas espécies animais e vegetais. 

Para consecução desse objetivo, a prática extensionista se reproduziu enquanto prática 

espacial heterônoma, portadora de novas verticalidades e promotora de um monólogo do 

conhecimento, constituindo-se como vetor de uma racionalidade superior, despótica, 

pragmática e geradora de uma nova ordem no campo, pela qual os agricultores adotam uma 

conduta social mais racional, mercantil e empresarial. Uma prática, portanto, intimamente 

relacionada à expansão do modo de produção capitalista no campo, e, consequentemente, aos 

efeitos perversos que dele se originaram: perda da autonomia do produtor familiar, 

subordinação deste produtor aos capitais financeiro, comercial e industrial, concentração 

fundiária, depredação dos recursos naturais, redução da biodiversidade etc. 

Demonstramos, então, que diante dos impactos socioambientais e socioeconômicos 

deste processo, os serviços de ATER se tornaram objeto de críticas e questionamentos na 

sociedade, nos meios científicos e dentro das próprias instituições de extensão rural, o que 

motivou a proposição de mudanças nos princípios filosóficos e teórico-metodológicos que os 

orientavam. Iniciado nos anos 1980, este movimento foi seriamente fragilizado pelas reações 

de grupos conservadores e pela crise institucional vivenciada pela extensão rural nos anos 
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1990, impedindo que as mudanças no discurso oficial se operacionalizassem de fato na prática 

extensionista. No início dos anos 2000, em meio a uma conjuntura política e socioambiental 

mais favorável, foram restabelecidas novas condições para a elaboração de ações voltadas a 

uma mudança radical nos enfoques teóricos, filosóficos e metodológicos que fundamentavam 

a extensão rural, materializadas, então, na Política Nacional de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (PNATER). Por meio do aumento do apoio financeiro do governo federal e de 

um conjunto de medidas estabelecidas para a operacionalização da política, buscou-se 

promover uma prática extensionista fundamentada no diálogo de saberes e caracterizada por 

uma relação mais horizontal, democrática e humanista entre os técnicos e os agricultores. 

Almejava-se, com efeito, transformá-la em uma prática espacial insurgente, pela qual se busca 

a construção de espaços de liberdade, solidariedade e horizontalidade na luta contra a 

heteronomia, a manipulação e o isolamento dos indivíduos – estratégias fundamentais para 

manter a fragmentação, a divisão e a alienação do território e da sociedade. 

Não obstante os progressos realizados entre 2004 e 2014, constatamos que o processo 

de implementação da PNATER pelos órgãos federais não foi capaz de superar problemas 

históricos da gestão de políticas públicas no Brasil, como a distribuição desigual de recursos 

financeiros entre as regiões do país e entre os estados que as compõem, privilegiando as/os 

mais desenvolvidas(os) e com números menos expressivos de agricultores familiares, o que 

contradiz, em nosso entendimento, as teses que afirmam que a política beneficiou, 

principalmente, as regiões norte e nordeste (mais pobres) e conseguiu suprir a deficiência de 

atendimentos de serviços de ATER de seu público rural. Identificamos, ademais, diversos 

fatores que limitaram a ruptura radical e definitiva com o modelo convencional de ATER, tais 

como as disputas entre grupos antagônicos no Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA), o desconhecimento e o não-alinhamento por parte dos extensionistas, de suas 

instituições e dos governos estaduais à PNATER, a promulgação de um texto de lei menos 

alinhado à política instituída em 2003, a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica 

e Extensão Rural (ANATER) sob os princípios do paradigma produtivista-modernizador e da 

difusão de inovações etc. Em síntese, além de não conseguir romper com problemas 

históricos, outros foram criados e, somados, originaram condições extremamente 

desfavoráveis à transição paradigmática proposta pela PNATER. 

No que concerne ao serviço extensionista mineiro, constatamos que desde sua criação 

em 1948 diversas medidas foram tomadas visando reestruturá-lo e reorganizá-lo para superar 

as crises financeiras e institucionais que ameaçaram a sua existência e readequá-lo às 
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demandas do Estado e da sociedade em distintos contextos político-econômicos, 

socioambientais e científico-tecnológicos. Em virtude disso, a EMATER-MG conseguiu 

assegurar sua longevidade/vitalidade institucional, alcançar uma expressiva capilaridade no 

território mineiro e atuar, de forma predominante, por meio de práticas espaciais heterônomas, 

de forma uníssona com os programas de governo estadual e federal.  

Para o aprimoramento, qualificação e expansão dos serviços de ATER, assim como 

para sua adequação às distintas, por vezes contraditórias, demandas de seu público 

beneficiário e de seus agentes financiadores, a empresa realiza desde o início dos anos 1990 

mudanças profundas em seu planejamento estratégico e em sua estrutura organizacional-

administrativa, reformulando os princípios e normas institucionais de modo a tornar a ação 

extensionista mais pragmática, empresarial e racional. Complementarmente, buscando 

subsidiar e fortalecer este processo, implementou ações como a revisão da metodologia de 

trabalho, a reestruturação e ampliação dos cursos de formação e qualificação profissional, o 

aperfeiçoamento e a diversificação das ferramentas de comunicação interna e externa, a 

criação de redes temáticas por cadeia produtiva no estado e a contratação de novos 

profissionais. Após a criação da PNATER em 2003, foram adotadas medidas com o propósito 

de fomentar mudanças qualitativas em sua ação extensionista, visando ajustá-la aos 

princípios, diretrizes e objetivos estabelecidos por esta política.  

Depreendemos, com efeito, que ao longo das últimas décadas a EMATER-MG se 

empenhou em requalificar e modernizar continuamente sua estrutura técnica e administrativa, 

almejando construir e divulgar a imagem de uma empresa de vanguarda, inovadora, 

sintonizada com as mudanças na sociedade e comprometida com o desenvolvimento 

sustentável em seus serviços. Ao mesmo tempo, a empresa fortaleceu os vínculos com os 

programas de governo ao incorporar em sua agenda institucional novas ações, princípios e 

orientações para o setor agropecuário e consolidou-se como uma instituição de mediação 

entre o Estado e a sociedade, assegurando, desse modo, a manutenção de recursos essenciais à 

continuidade e expansão de seus serviços nos municípios mineiros. 

Não obstante os progressos alcançados ao longo desse período, pudemos constatar que 

vários problemas de escalas e naturezas diversas ainda persistem e impedem aos profissionais 

de ATER a execução do serviço extensionista de forma contínua, universal, em quantidade 

suficiente e qualidade adequada para atender às demandas dos produtores rurais. A partir dos 

dados e informações obtidas nos relatórios anuais da empresa e dos depoimentos concedidos 
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pelos técnicos entrevistados em campo, identificamos uma série de carências e limitações que 

reverberam negativamente na oferta e qualidade de seu serviço, a saber:  

1) quadro bastante reduzido de recursos humanos, ao qual são estabelecidas metas anuais 

de atendimentos de natureza estritamente quantitativa, impostas a partir de uma 

relação vertical descendente e, frequentemente, além de sua capacidade operacional, 

técnica e financeira;  

2) insuficiência de recursos financeiros para abastecimento dos veículos de modo a 

permitir o deslocamento contínuo no meio rural;  

3) infraestrutura de trabalho precária: prédios de determinados escritórios locais com alto 

grau de insalubridade, limitadas condições de privacidade e conforto, e com  

mobiliários e equipamentos de trabalho em estado crítico de deterioração;  

4) carência e descontinuidade na oferta de cursos de capacitação em temas ligados à 

atividade agropecuária e ao meio rural;  

5) relações institucionais e interinstitucionais perniciosas, as quais geram, amiúde, casos 

de desvirtuamento da finalidade dos serviços de ATER, fazendo com que as ações 

realizadas pelos extensionistas acabem, direta ou indiretamente, atendendo às 

ambições político-eleitorais de determinados atores, como deputados e prefeitos 

candidatos à reeleição; 

6) ingerência do poder público municipal no planejamento e execução da atividade 

extensionista, além da realização de trocas frequentes entre os técnicos que atuam nos 

escritórios locais, o que resulta na descontinuidade das ações desenvolvidas com os 

agricultores e gera em muitos deles um sentimento de descrédito com a empresa e seus 

profissionais; 

7) inexistência de um plano estadual de ATER com o propósito de criar sinergias e 

cooperações com outras entidades extensionistas e não-extensionistas do estado e do 

país; 

8) carência e descontinuidade de ações voltadas à promoção da transição agroecológica, 

assim como negligência das administrações da empresa em institucionalizar as práticas 

agroecológicas como paradigma de referência das diretrizes técnicas e como ação 

estratégica dos serviços de ATER; 

9) inexistência de espaços de representatividade dos produtores rurais e de movimentos 

sociais e socioambientais na gestão institucional da empresa, nos quais possam opinar 

e deliberar sobre o planejamento das atividades realizadas pelos técnicos; 

10) seleção dos agricultores beneficiários da ação extensionista baseada em critérios 

subjetivos, dando prioridade àqueles que recebem atendimentos com relativa 

frequência e, sobretudo, que têm um perfil empreendedor, considerados mais 

propensos a apresentar resultados positivos e mais rápidos para a empresa; 

11) inexistência de um programa institucional que contemple um plano de ações a serem 

realizadas em conformidade com as especificidades socioculturais e socioespaciais dos 

territórios quilombolas e indígenas, assim como a carência de atividades executadas no 

âmbito dos escritórios locais com estes grupos étnicos; 

12) dificuldades e resistência por parte de determinados profissionais em adotar 

metodologias participativas durante os serviços prestados aos produtores rurais, assim 

como a não inclusão destas metodologias nos contratos firmados com as 
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municipalidades, nos quais ainda se faz referência ao paradigma difusionista de 

extensão rural; 

13) prevalência de uma mentalidade social-economicista em detrimento de uma 

perspectiva mais holística a respeito das dimensões do desenvolvimento rural que 

devem orientar a execução dos serviços de ATER etc. 

 

Ademais, no que concerne ao nível de conhecimento da PNATER pelos extensionistas 

e às ações realizadas pela EMATER-MG visando a implementação da política, constatamos 

que há um desconhecimento parcial ou total de seus princípios, diretrizes e objetivos entre 

grande parte dos entrevistados, o que se justifica pela falta de exemplares de seu texto nos 

escritórios locais, pela carência e descontinuidade de cursos de nivelamento conceitual 

oferecidos a estes profissionais e pela inexistência de ações institucionais voltadas à leitura e 

discussão contínua da política. Com efeito, para a maioria dos entrevistados, os serviços 

realizados atualmente atendem apenas “parcialmente” às orientações da PNATER, sobretudo 

no que diz respeito à não adoção de metodologias participativas em determinadas atividades, 

à insuficiência de ações voltadas à promoção da transição agroecológica e à inexistência de 

serviços específicos com as comunidades quilombolas e indígenas.  

Depreendemos, portanto, que o serviço público de ATER visa atender, 

primordialmente, às diretrizes de política agrícola do Estado e às obrigações assumidas com 

seus agentes mantenedores (governo do Estado, prefeituras, governo federal etc.), as quais 

podem ou não corresponder aos anseios e demandas dos sujeitos sociais rurais e aos objetivos 

e orientações estratégicas da PNATER, gerando, por conseguinte, repercussões positivas e 

negativas para o desenvolvimento sustentável dos territórios rurais. 

Neste contexto, dentre os compromissos assumidos pela EMATER-MG com os 

governos estadual e federal ao longo da última década, destaca-se a implementação de 

políticas públicas e programas de governo destinados ao combate à pobreza rural, à melhoria 

da qualidade de vida e das condições de trabalho no campo, à promoção da inclusão produtiva 

dos agricultores familiares, assentados e grupos étnicos tradicionais, e à modernização e 

adequação das unidades de produção às normas sanitárias, ambientais e trabalhistas. 

A partir das ações realizadas pelos extensionistas em apoio aos sujeitos sociais rurais, 

foram executados projetos de organização social e produtiva destinados à aquisição e/ou 

reforma de equipamentos de uso coletivo, tais como tanques de resfriamento do leite, 

agroindústrias de produção de farinha de mandioca, unidades de processamento e 

envasamento do mel etc., à requalificação dos estabelecimentos de produção agropecuária, a 

exemplo das unidades de produção de queijo, café, bolos, pães e biscoitos, à inserção dos 
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produtores rurais nos mercados institucionais do PAA e PNAE, à construção de escolas 

família-agrícola (EFAs) etc. Por meio dessas iniciativas, e a partir da reprodução de práticas 

espaciais insurgentes que concorreram para a criação de espaços de contiguidade, cooperação 

e integração solidária no meio rural, progressos importantes foram realizados, gerando vários 

benefícios aos sujeitos sociais entrevistados, a saber: 

1) ampliação e modernização das instalações produtivas e melhoria das condições 

higiênico-sanitárias de produção, conservação e armazenamento dos produtos 

agroalimentares, possibilitando a obtenção do alvará sanitário emitido pelos órgãos 

públicos municipais, estaduais e federais; 

2) alívio da penosidade do trabalho e redução do tempo de trabalho nas atividades de 

produção e beneficiamento de alimentos; 

3) aumento da renda em decorrência da redução dos custos produtivos e das perdas de 

alimentos, da agregação de valor aos produtos e do aumento da produção; 

4) diversificação e fortalecimento das estratégias de reprodução sócio-espacial e 

socioeconômica; 

5) aquisição de novos conhecimentos e técnicas de produção por meio da participação em 

cursos de capacitação, o que possibilitou o aprimoramento dos manejos e práticas 

agropecuárias; 

6) acesso aos serviços de ATER com maior frequência e continuidade; 

7) aprimoramento da gestão ambiental e social dos estabelecimentos rurais a partir da 

adoção de medidas de mitigação dos impactos das atividades agropecuárias; 

8) estímulo ao dinamismo econômico das comunidades e dos municípios a partir do 

fomento aos circuitos curtos de comercialização da produção familiar; 

9) inclusão produtiva de grupos historicamente marginalizados, como os agricultores 

familiares, quilombolas, assentados de programas de reforma agrária e as mulheres; 

10) promoção da segurança alimentar e nutricional de famílias em situação de risco e 

vulnerabilidade social etc. 

 

Estes benefícios representam, em seu conjunto, contribuições importantes à evolução 

dos indicadores econômicos e sociais dos municípios do Vale do Jequitinhonha-MG, os quais 

obtiveram ao longo das últimas décadas progressos significativos em termos de melhoria da 

renda per capita e do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), conforme pudemos 

constatar pelas análises realizadas no terceiro capítulo deste trabalho. Evidenciamos, com 

efeito, elementos que concorrem para a superação dos estigmas negativos (fome, pobreza, 

miséria etc.) historicamente atribuídos a esta região e para a emergência de novas imagens, 

representações e perspectivas que ressaltam a pluralidade, diversidade e heterogeneidade de 

suas realidades sócio-espacial, sócio-histórica e sociocultural. 
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No entanto, em que pese os progressos obtidos, ainda persiste uma série de problemas 

que impedem aos sujeitos sociais pesquisados a manutenção, aprimoramento e expansão dos 

projetos implementados, o pleno cumprimento de seus objetivos e a apropriação efetiva de 

seus benefícios por outros sujeitos sociais, a saber:  

1) dificuldades em encontrar novos mercados para a comercialização dos produtos 

agroalimentares e inconstância dos mercados institucionais do PAA e PNAE; 

2) concorrência desleal com produtos de qualidade inferior, convencionais e provenientes 

de outras regiões do estado e do país; 

3) carência de meios de transporte gratuitos ou de baixo custo para deslocamento até os 

centros urbanos onde ocorre a comercialização dos produtos agroalimentares; 

4) carência de conhecimentos, técnicas e recursos financeiros para o desenvolvimento de 

atividades mais econômicas e autônomas a partir da redução do uso de insumos 

externos nos manejos agropecuários; 

5) carência de conhecimentos e técnicas para a convivência com semiárido; 

6) insuficiência de recursos financeiros para reformar e modernizar a infraestrutura das 

instalações produtivas de uso coletivo; 

7) carência de conhecimentos e técnicas para agregar valor à produção agroalimentar; 

8) desmobilização e desunião dos produtores rurais para se organizarem em torno de 

entidades de interesse coletivo a fim de desenvolverem ações em prol do 

fortalecimento de seus projetos; 

9) carência e descontinuidade na oferta de serviços de ATER etc. 

 

Diante desse cenário, os sujeitos sociais entrevistados queixam-se de que, além de não 

garantir a prestação dos serviços de ATER de forma contínua e adequada às suas demandas, o 

Estado se faz presente no meio rural apenas para realizar ações de fiscalização e autuação das 

atividades agropecuárias que não cumprem estritamente as normas sanitárias, ambientais e 

trabalhistas, algumas das quais, a propósito, descontextualizadas da realidade dos 

estabelecimentos da agricultura familiar. Com isso, muitos se sentem desamparados e 

desiludidos em continuar realizando suas atividades e a incentivar seus filhos e outros 

indivíduos a também praticá-las. O depoimento a seguir, concedido por um agricultor familiar 

do município de Capelinha-MG, é bem elucidativo a este respeito:  

Eu acho que [a gente] precisa ter mais acompanhamento [técnico]. O povo da roça 

está meio desacreditado, demais! Eles [os agentes públicos] vêm aqui só pra [nos] 

multar. Só vem multar. A polícia vem de vez em quando e multa. A polícia vem, 

mas a assistência [técnica] não vem. Teve ano que ela [EMATER-MG] veio aqui e 

reuniu a comunidade. Eles [extensionistas] vêm só se a gente for lá [no escritório 

local] pedir. Chega no escritório deles e eles tratam a gente muito bem, [nos] 

recebem muito bem. Mas pra vir aqui no mato não [vem]. Tem que ter mais 

assistência, mais acompanhamento (Agricultor Familiar, 48 anos, município de 

Capelinha, Vale do Jequitinhonha-MG, agosto de 2015). 
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Nesse sentido, com o propósito de contribuir para a resolução/mitigação destes 

problemas, muitos dos quais provocados/não superados pela existência de uma ética 

individualista, pragmática e competitiva que se generalizou com o processo de modernização 

da base técnica da agricultura no século XX, assim como pela manutenção do modelo de 

prática extensionista reprodutora de práticas espaciais heterônomas, autoritárias e 

antidialógicas, propusemos que o esforço coletivo e solidário destes sujeitos sociais seja 

subsidiado pela estruturação de redes pensantes, densas e diversificadas.  

Conforme demonstramos no último capítulo, a estruturação de redes formadas por 

coletividades de distintos atores sociais e articuladas com diversos outros atores e agentes 

sociais, a exemplo das organizações estudadas na França, constitui uma estratégia promissora 

que pode instituir e difundir práticas espaciais insurgentes que aumentam e fortalecem as 

capacidades de gestão e intervenção individuais e coletivas, a elaboração e difusão de técnicas 

agrícolas e sociais inovadoras, a construção de sistemas produtivos mais autônomos, 

econômicos e sustentáveis e a implementação e perenização de projetos de desenvolvimento 

que promovam seu empoderamento e emancipação social.  

Argumentamos, então, que a partir do engajamento coletivo e da interação com outros 

atores e agentes sociais implicados com as atividades agropecuárias e com a conservação dos 

recursos naturais e da biodiversidade, a organização em rede oportuniza a reapropriação do 

espaço pelos agricultores e suas coletividades, o fortalecimento do dinamismo social, 

econômico e político dos territórios e a sua incorporação em uma identidade coletiva. 

Ademais, por meio da organização e gestão coletiva e a partir da base, fomenta-se a 

construção de espaços de contiguidade, solidariedade, reciprocidade, horizontalidade, 

autonomia e esperança frente a uma realidade marcada por valores como o individualismo, o 

egoísmo, a competição e a ganância. Surgem e se disseminam, a partir disso, iniciativas com 

considerável potencial para auxiliar estes sujeitos sociais a superarem as dificuldades 

encontradas durante a implementação de projetos que visam a manutenção, o aprimoramento 

e a expansão de suas atividades produtivas e a transição para modelos de produção mais 

ecológicos. 

Em síntese, consideramos que a organização em redes pode engendrar iniciativas de 

superação de práticas que servem à manipulação, alienação, fragmentação, divisão e 

isolamento dos sujeitos sociais rurais, contribuindo para que estes consigam, assim, se 

(auto)libertar de um realidade perversa e desumana que os tornam, como diz a letra da 

canção: “All in all it's just another brick in the wall. All in all you're just another brick in the 
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wall123 (Pink Floyd, Another brick in the wall, 1979). Para isso, demanda-se, evidentemente, a 

adoção de um modelo educacional que não os transformem em seres reificados, passivos e 

dóceis, mas que, conforme sugere o filósofo iluminista francês Marie-Jean-Antoine-Nicolas 

de Caritat – o marquês de Condorcet – (1743-1794), seja uma educação que “rend les citoyens 

indociles et difficiles à gouverner124”. 

Paralelo e indissociável a esta proposta, emergem algumas questões: em que medida 

outras entidades não-governamentais de ATER podem contribuir para o engendramento de 

práticas espaciais insurgentes no Vale do Jequitinhonha mineiro? Quais políticas de Estado, 

em nível Federal, Estadual e Municipal, para a construção de uma prática extensionista 

insurgente? Como articular e potencializar as experiências de práticas insurgentes de outras 

entidades extensionistas com a EMATER-MG? Qual o sentido de uma ATER pública nesta 

região? Quais as condições para a construção de uma ATER pública e insurgente?  

Estas são algumas questões que são postas para pesquisas futuras a serem realizadas 

sobre esta temática, nesta região e também em outros recortes espaciais do país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conto ao senhor é o que eu sei e o senhor não sabe; mas principal quero contar é o que eu não sei se sei, e 

que pode ser que o senhor saiba (Riobaldo Tatarana, Grande Sertão: Veredas, p. 245). 

                                                 
123 Em suma, isso era apenas um tijolo na parede. Em suma, você é apenas outro tijolo na parede (Tradução 

nossa). 

 
124 “Torna os cidadãos indóceis e difíceis de governar” (Tradução nossa).  

As opiniões, hipóteses e conclusões ou 

recomendações expressas neste material são de 

responsabilidade do autor e não necessariamente 

refletem a visão da FAPESP. 
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ANEXO I 

Norma de administração Nº 033-04/2003 da EMATER-MG 
Dispõe sobre a contratação de negócios com municípios, abertura e fechamento de 

Escritórios Locais da EMATER-MG e formalização do respectivo convênio com 

Prefeituras Municipais.  

 

Relação básica de bens necessários para abertura de Escritório Local, a serem 

negociados junto à Prefeitura Municipal 

Especificação  Quantidade 

Imóvel – Dependências  01 

Banheiro 01 

Depósito-saleta (anexo às salas) 01 

Vaga de garagem 01 

Sala  03 

Cozinha 01 

Bens patrimoniais 

 Armário para cozinha 01 

Armário de madeira com porta e chave 03 

Arquivo de aço com 4 gavetas 01 

Cadeira estafada fixa para reunião 06 

Cadeira estafada fixa 02 

Cadeira estafada giratória 02 

Calculadora com fita 01 

Calculadora portátil científica 03 

Enceradeira 01 

Estante de aço com 6 prateleiras 01 

Máquina de escrever elétrica, eletrônica ou manual 01 

Mesa com gavetas 03 

Mesa para datilografia 01 

Mesa para reunião 01 

Mesa para telefone 01 

Sofá estofado de 3 lugares 01 

Telefone (linha e aparelho) 01 

Ventilador 03 

Fogão a gás com 4 bocas 01 

Geladeira pequena 01 

Mesa cozinha 01 

 

(*) Condições básicas necessárias para o imóvel a serem consideradas pelo responsável (Gerente da 

Unidade Regional) na negociação do convênio: 

 

1. Boa localização (fácil acesso, perto de locais como prefeitura, agentes financeiros e longe de oficinas, 

indústrias que provoquem ruídos, produza odores, etc.). 

2. A construção do prédio deverá ser de tamanho ideal para atender ao número de funcionários previsto para o 

ESLOC, com garagem coberta e fechada.  

3. O imóvel deverá oferecer boas condições de segurança.  

4. Prédio em boas condições para uso (boa pintura interna e externa, piso adequado, teto de laje ou telhado, boa 

ventilação e salubridade, boa iluminação natural, instalação hidráulica e elétrica em perfeitas condições, caixa-

d’água coberta e limpa etc.) 

5. Copas e sanitários independentes aos empregados do ESLOC. 
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APÊNDICE A 

FORMULÁRIO DIRECIONADO AOS EXTENSIONISTAS DA EMATER-MG  

(ESCRITÓRIOS REGIONAIS DA EMPRESA) 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - FCT 

CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA - PPGG 

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO – FAPESP 

GRUPO DE ESTUDOS DINÂMICA REGIONAL E AGROPECUÁRIA – GEDRA 

 

Pesquisa de Doutorado: 

 

DIÁLOGO DE SABERES OU MONÓLOGO DO CONHECIMENTO:  

A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E AS POLÍTICAS DE 

DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS RURAIS NO VALE DO JEQUITINHONHA 

MINEIRO 

(PROCESSO FAPESP Nº 2013/25725-8) 

 

Pesquisador: Raphael Fernando Diniz - Orientador: Prof. Dr. Antonio Nivaldo Hespanhol 

 
Formulário Número _______________ 

Data_________/__________/________ Município______________________________________________ 

Contatos: Fone ____________________________e-mail _______________________________________ 

Coordenadas Geográficas - Ponto Nº: _____ Lat._______________________ Long. __________________ 

Gravação Nº: _______________ 

Ano de criação do Escritório Regional ______________________________________________________ 

 

1) Dados gerais do entrevistado 

Nome_________________________________________________________________________________ 

Idade ________ Sexo (   ) Masculino  (   ) Feminino - Estado civil (   ) Solteiro (   ) Casado (   ) Viúvo  (   ) 

Outro___________________________________  

Naturalidade ___________________________________________________________________________ 

Tempo de trabalho na EMATER-MG _______________ E neste escritório __________________________ 

Onde trabalhou antes ____________________________________________________________________ 

Formação em curso (   ) Técnico   (   ) Superior / Curso _____________________________Ano _________  

Instituição de formação ___________________________________________________________________ 

Pós-Graduação (   ) Sim (   ) Não (    ) S.S. (    ) L.S. Se “sim” em qual curso __________________________ 

Em quanto tempo _______________________________________________________________________ 

A grade curricular do curso técnico/graduação/pós-graduação foi suficiente e adequada para o trabalho 

extensionista (   ) Sim (    ) Não 

Para aperfeiçoar a prática extensionista, quais cursos você acredita que lhes são necessários ____________ 
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2) Sobre o escritório onde trabalha 

Quantos funcionários trabalham neste escritório ________/_______ Homens ________ Mulheres 

Qual é a formação técnica/acadêmica de cada funcionário ________________________________________ 

Quais são os serviços realizados por cada funcionário ___________________________________________ 

Esta quantidade de funcionários é suficiente para atender a demanda de serviços (   ) Sim  (   ) Não - Se 

“não”, quantos funcionários são necessários ___________________________________________________ 

Em sua opinião, o que caracteriza o trabalho extensionista em termos de: objetivos, metodologias, relação 

entre técnicos e agricultores ________________________________________________________________ 

Em sua opinião, qual é a proporção ideal de técnicos/agricultor ____________________________________ 

Em sua opinião, o que justifica a necessidade dos serviços prestados pela EMATER-MG no estado _______ 

Em sua opinião, qual é o papel a ser desempenhado pelo extensionista em sua relação com os sujeitos sociais 

rurais 

Existe neste escritório algum plano/programa/projeto de serviços a serem realizados em curto, médio e longo 

prazo (    ) Sim   (    ) Não Se “sim”, qual ______________________________________________________ 

Há algum tipo de participação dos escritórios locais na elaboração deste plano/programa/projeto (   ) Sim (   ) 

Não Qual ______________________________________________________________________________ 

Há algum tipo de participação dos agricultores na elaboração deste plano/programa/projeto (   ) Sim (   ) Não  

Qual ___________________________________________________________________________________ 

A respeito das diretrizes e normas que orientam a prática extensionista, os técnicos da empresa têm liberdade 

para discuti-las e sugerir mudanças em seus conteúdos (   ) Sim  (   ) Não Como _______________________ 

Os extensionistas têm autonomia para tomar decisões sobre a forma de como executar seus serviços em 

campo (   ) Sim (   ) Não Como ______________________________________________________________ 

Há metas a serem cumpridas pelos extensionistas de campo (    ) Sim  (     ) Não Quais __________________ 

Como ocorre o estabelecimento de metas______________________________________________________ 

Como se dá a avaliação do desempenho das metas cumpridas por estes escritórios _____________________ 

Com qual frequência é realizada _____________________________________________________________ 

Quem realiza ____________________________________________________________________________ 

O cumprimento das metas interfere na prática extensionista (   ) Positivamente (   ) Negativamente (   ) Não 

interfere  - Por que ________________________________________________________________________ 

A infraestrutura de trabalho deste escritório (prédio, veículos, computadores, materiais de consumo etc.) 

atende a demanda dos serviços (   ) Sim (    ) Não - Se “não”, o que é preciso melhorar __________________ 

Quantos veículos são utilizados ______________ Quantos anos de uso tem este(s) veículo(s) ____________ 

Qual é o seu grau de satisfação com relação ao salário pago ao extensionista 

(    ) Muito insatisfeito (   ) Insatisfeito (   ) Indiferente (   ) Satisfeito (   ) Muito satisfeito 

A respeito dos serviços de ATER, qual é a sua avaliação sobre os resultados obtidos em campo: 

(   ) Muito satisfeito (   ) Satisfeito (   ) Indiferente (   ) Insatisfeito (    ) Muito insatisfeito 

Em sua opinião, quais são os fatores que impedem os técnicos das unidades locais de atingirem um 

desempenho plenamente satisfatório em campo 

(   ) Infraestrutura do escritório de ATER (   ) Contingente de Extensionistas (   ) Salários  (   ) Metodologias 

adotadas (   )  Nível de escolaridade dos sujeitos atendidos (  ) Outros ______________________________ 

Existe alguma parceria deste escritório com instituições de pesquisas agropecuárias e desenvolvimento 

científico-tecnológico (EMBRAPA, EPAMIG, Empresas Privadas, Universidades etc.) (    ) Sim   (    ) Não 

Qual ___________________________________________________________________________________  
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Quais são os objetivos desta parceria? Como é realizada? Quais os avanços conseguidos?  

O escritório participa de algum Conselho de Desenvolvimento (Municipal, Regional, Estadual, etc.) (   ) Sim  

(   ) Não Qual ____________________________________________________________________________ 

Quais são as funções do escritório neste(s) Conselho(s) __________________________________________ 

Quais são as dimensões do desenvolvimento rural são mais importantes para o trabalho extensionista neste 

escritório (em ordem crescente): ____ Econômica  ____ Ambiental  _____ Social   _____Cultural   

_____Política  ____ Territorial 

 

3) Sobre o Trabalho realizado 

 

Atualmente, qual é a função que exerce neste escritório __________________________________________ 

Quanto tempo você tem para estudar, refletir e avaliar sua prática extensionista e os resultados de seu 

trabalho ________________________________________________________________________________ 

Com qual frequência você costuma ir às unidades locais da EMATER-MG: 

(  ) Mensalmente (  ) Trimestralmente (  ) Semestralmente (  ) Anualmente (  ) Outro ___________________ 

Quais são os objetivos dessas visitas _________________________________________________________ 

Que tipo de apoio a empresa fornece aos técnicos extensionistas para o aperfeiçoamento de seus 

conhecimentos___________________________________________________________________________ 

Nos últimos 10 anos, você fez algum curso de reciclagem/atualização de conhecimentos (   ) Sim  (   ) Não 

Quando _______________ Quantos _______________ Oferecidos por quem ________________________ 

Quais foram os objetivos do curso ___________________________________________________________ 

Em sua opinião, qual é a melhor opção para os agricultores familiares: 

(    ) Especialização em uma determinada atividade  (   ) Diversificação das atividades produtivas 

Por que ________________________________________________________________________________ 

Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos agricultores familiares dos municípios atendidos pelo 

serviço de ATER da EMATER-MG para melhorar os níveis de vida de suas famílias no campo 

Como a EMATER tem trabalhado para superar estas dificuldades __________________________________ 

Quais são os principais desafios enfrentados pela EMATER para alcançar êxitos nestes trabalhos 

___________ 

Quais são as principais demandas em termos de conhecimentos e tecnologias para a Agricultura Familiar ___ 

Em sua opinião, quais as principais razões da desigualdade social no campo (em ordem crescente):  

(   ) Carência de acesso às tecnologias  e conhecimentos científicos  (    ) Baixo nível de escolaridade dos 

agricultores (   ) Concentração de renda e de terras (   ) Outras _____________________________________ 

Em sua opinião: a reforma agrária deveria ser uma “bandeira” da extensão rural no Vale do Jequitinhonha 

mineiro (   ) Sim   (    ) Não Por que __________________________________________________________ 

No caso do atendimento às mulheres, qual(is) devem ser a(s) finalidade(s) da prática extensionista 

No caso do atendimento aos jovens, qual(is) devem ser a(s) finalidade(s) da prática extensionista  

No caso do atendimento aos homens adultos, qual(is) devem ser a(s) finalidade(s) da prática extensionista  

 

 

4) Sobre a PNATER 
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Existe neste escritório uma cópia da Lei e/ou da Política da PNATER (   ) Sim   (    ) Não 

O/A senhor(a) conhece os princípios, diretrizes e objetivos da PNATER (   ) Sim   (   ) Não  (  ) Parcialmente  

Em sua opinião, quais são os principais _______________________________________________________ 

A respeito dos seguintes princípios, qual a sua opinião: 

1) ATER exclusiva e gratuita para agricultores familiares, assentados, extrativistas, quilombolas etc. 

(   ) Concordo plenamente   (   ) Concorda parcialmente  (    ) Discorda 

2) ATER para o desenvolvimento rural sustentável  

(   ) Concordo plenamente   (   ) Concorda parcialmente  (    ) Discorda 

3) Uso de metodologias participativas, com enfoques multi e interdisciplinar 

(   ) Concordo plenamente   (   ) Concorda parcialmente  (    ) Discorda 

4) Adoção dos princípios da agroecologia como paradigma tecnológico orientador das ações de ATER 

(   ) Concordo plenamente   (   ) Concorda parcialmente  (    ) Discorda 

5) Equidade nas relações de gênero, geração, raça e etnia; 

(   ) Concordo plenamente   (   ) Concorda parcialmente  (    ) Discorda 

6) Desenvolvimento de processos educativos permanentes e continuados, a partir de um enfoque 

dialético, humanista e construtivista. 

(   ) Concordo plenamente   (   ) Concorda parcialmente  (    ) Discorda 

7) Contribuição para a segurança e soberania alimentar e nutricional 

(   ) Concordo plenamente   (   ) Concorda parcialmente  (    ) Discorda 

Quais foram as principais mudanças geradas pela PNATER neste escritório e na sua prática extensionista 

Quais foram as mudanças ocorridas em termos de destinação de recursos financeiros à execução de projetos 

de desenvolvimento rural  

Quais foram as mudanças ocorridas no que tange às metodologias de trabalho  

Quais foram as mudanças ocorridas em termos de público beneficiário do serviço de ATER  

Quais foram as mudanças ocorridas em relação à transferência de tecnologias  

Você participou de algum treinamento ou curso de capacitação orientado ao aprendizado e implementação 

das estratégias de desenvolvimento rural propostas pela PNATER (   ) Sim  (   ) Não Quantos ____________ 

Quando _________________ Por quanto tempo ________________________________________________ 

Oferecidos por quem ______________________________________________________________________ 

Quais foram os objetivos do(s) curso(s)  

O/A senhor(a) avalia que estes cursos foram suficientes para conhecer e atuar na extensão rural atendendo 

plenamente às propostas da PNATER (   ) Sim (   ) Não / Se “não”, quais cursos você acredita que lhes são 

necessários para que o trabalho extensionista atenda plenamente aos propósitos da PNATER  

Qual é a sua avaliação sobre os conhecimentos que possui sobre Agroecologia  

(   ) Desconhece (    ) Conhece pouco (    ) Razoavelmente (    ) Muito 

Qual é a sua avaliação sobre os conhecimentos que possui sobre Metodologias Participativas  

(   ) Desconhece (    ) Conhece pouco (    ) Razoavelmente (    ) Muito 

Qual é a sua avaliação sobre os conhecimentos que possui sobre Desenvolvimento Rural 

Sustentável 

(   ) Desconhece (    ) Conhece pouco (    ) Razoavelmente (    ) Muito 
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Qual é a sua avaliação sobre os conhecimentos que possui sobre Agricultura Familiar 

(   ) Desconhece (    ) Conhece pouco (    ) Razoavelmente (    ) Muito 

Qual é a sua avaliação sobre os conhecimentos que possui sobre Comunidades 

Quilombolas/Indígenas/Tradicionais  

(   ) Desconhece (    ) Conhece pouco (    ) Razoavelmente (    ) Muito 

Você avalia que a atividade extensionista desenvolvida por este escritório atende aos princípios, diretrizes e 

objetivos da PNATER: (   ) Plenamente (    ) Parcialmente (    ) Não atende  

Por que_________________________________________________________________________________ 

Dentre os fatores a seguir, quais se constituem entraves para que o extensionismo se adeque plenamente à 

PNATER (Em ordem crescente) 

____ Formação acadêmica/técnica do extensionista 

____ Macro-Política do Estado para a Agricultura 

____ Carência e continuidade no fornecimento de recursos financeiros  

____ Ingerência do Poder Público Estadual no planejamento da atividade extensionista 

____ Nível de escolaridade dos agricultores 

____ Outros  

Ao longo destes últimos 10 anos, como o/a senhor(a) avalia a PNATER em termos de avanços e desafios 

para a implementação da política ____________________________________________________________ 

 

5) Sobre a ANATER 

 
Como o/a senhor(a) avalia a criação da ANATER _______________________________________________ 

Quais são as expectativas do extensionismo com a criação desta agência _____________________________ 

O/A senhor(a) considera algum ponto negativo na forma como a ANATER está estruturada e nos objetivos 

que têm para a agricultura familiar ___________________________________________________________ 

 

6) Sobre a realidade atual do extensionismo no estado de Minas Gerais 

 

Qual é a sua opinião sobre a realidade vivenciada atualmente pelo extensionismo mineiro _______________ 

Em relação aos últimos 10 anos, como o/a senhor(a) avalia as mudanças ocorridas no extensionismo ______ 

Quais foram os principais avanços e desafios enfrentados pelo extensionismo nestes últimos 10 anos ______ 

Para os próximos anos, quais são as suas perspectivas para o extensionismo __________________________ 

Quais são os principais desafios a serem superados para os próximos anos ___________________________ 

 

7) Sobre a Agroecologia 

 
O que o/a senhor(a) entende por produção agroecológica ________________________________ 

Quais são os principais objetivos de uma produção agroecológica (em ordem crescente) 

______ Aumento da renda do agricultor familiar ______ Produção de alimentos saudáveis ______ 

Preservação dos recursos naturais ______ Emancipação social dos agricultores _____Outros _____________ 
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Em sua opinião, o modelo de produção agroecológica é capaz de contribuir para a emancipação social dos 

agricultores familiares atendendo, ao mesmo tempo, às demandas de alimentos da população urbana e ao 

desenvolvimento econômico do país (   ) Sim  (    ) Não Por que ____________________________________ 

Em sua opinião, é possível produzir alimentos em quantidade suficiente à demanda do mercado consumidor 

eliminando o uso de insumos sintéticos (agrotóxicos, adubos químicos e sementes híbridas/transgênicas) nas 

atividades agropecuárias (   ) Sim (   ) Não Por que ______________________________________________ 

Qual é a sua avaliação sobre o uso de agrotóxicos na agricultura familiar dos municípios atendidos pelos 

escritórios locais desta regional (    ) Extremamente preocupante  (    ) Preocupante  (    ) Relativamente 

superada (   ) Superada 

Como o/a senhor(a) avalia o acesso dos agricultores familiares à venda de agrotóxicos nestes municípios 

(   ) Extremamente fácil (   ) Fácil  (   ) Difícil  (    ) Extremamente difícil 

Quando um agricultor procura a EMATER-MG em busca de orientação para um caso de doença/praga na 

lavoura/pecuária, que atitude deve ser tomada pelo técnico agrícola 

(    ) Indicar o uso de um agrotóxico (   ) Indicar o uso de um defensivo natural (   ) Estudar melhor o 

problema e buscar uma solução para a sua causa (   ) Outra ________________________________________ 

Em caso de não conhecer uma prática agroecológica para resolver o problema, o extensionista deve indicar o 

uso de um agrotóxico ao agricultor (   ) Sim  (    ) Não Por que _____________________________________ 

Há alguma iniciativa de escritório em promover a transição agroecológica nos municípios atendidos pelos 

escritórios locais (   ) Sim (   ) Não Qual(is) ____________________________________________________ 

Se sim, desde quando este escritório tem trabalhado com a transição agroecológica nestes municípios ______ 

Como se realiza este trabalho _______________________________________________________________ 

Nestes trabalhos há algum tipo de iniciativa quanto: 

(   ) Difusão de tecnologias adaptadas às condições edafoclimáticas locais 

(   ) Resgate e preservação de saberes tradicionais dos agricultores familiares, quilombolas, 

indígenas 

(   ) Resgate e preservação de sementes crioulas  

(   ) Incentivo ao uso de fertilizantes orgânicos  

(   ) Incentivo ao uso de defensivos naturais 

(   ) Incentivo ao controle biológico de doenças e pragas 

(   ) Incentivo à policultura  

(   ) Incentivo a construção de Sistemas Agroflorestais – SAFS  

(   ) Incentivo a recuperação e preservação de áreas de APP 

(   ) Economia Solidária 

(   ) Outros – Especifique ___________________________________________________________ 

Quais foram os resultados econômicos e socioambientais gerados para os agricultores familiares __________ 

Como o/a senhor(a) avalia estas iniciativas diante dos resultados alcançados desde a sua execução ________ 

(   ) Positivamente (   ) Regular (   ) Negativamente 

Já ocorreu algum conflito por causa de campanhas/iniciativas da EMATER-MG em combater o uso de 

agrotóxicos nestes municípios (   ) Sim  (   ) Não Exemplifique ____________________________________ 

Em sua formação acadêmica/técnica, foi ofertada alguma disciplina relativa à agroecologia (   ) Sim (   ) Não  

Quantas _______________________________________________________________________________ 

Se “sim”, o/a senhor(a) avalia que os conhecimentos obtidos foram suficientes para o seu trabalho  



- 458 - 

 

(   ) Sim (   ) 

Não 

Atualmente, como o/a senhor(a) procura se informar/atualizar sobre os manejos e tecnologias agroecológicas 

para a agricultura familiar (    ) Eventos da ATER (    ) Eventos Científicos (    ) Feiras Agrícolas (    ) Artigos 

Científicos (    ) Sites (     ) Saberes tradicionais dos próprios agricultores do município (    ) Outros _______ 

O/A senhor(a) acredita que os agricultores familiares, quilombolas e indígenas dos municípios atendidos 

pelos escritórios locais desta regional possuem saberes agroecológicos que são úteis ao trabalho extensionista  

(   ) Sim (    ) Não Por que __________________________________________________________________ 

Existe alguma iniciativa da EMATER-MG em resgatar, preservar e difundir algum tipo de saber 

agroecológico nestes municípios (   ) Sim  (   ) Não Qual _________________________________________ 

Exemplifique ____________________________________________________________________________ 

Quais são as suas perspectivas para o futuro da agricultura de bases agroecológicas nestes municípios? 

 

8) Sobre os Projetos executados por este escritório 

 

Em quantos e quais editais de projetos de desenvolvimento rural (Territórios Rurais/Territórios da 

Cidadania), Chamadas Públicas elaboradas pelo MDA/SAF/DATER e/ou financiados pelo Governo Estadual 

a UREGI participou nestes últimos 10 anos ____________________________________________________ 

Houve algum tipo de participação dos escritórios locais na elaboração destes projetos (   ) Sim   (   ) Não  

Houve algum tipo de participação dos agricultores na elaboração destes projetos (   ) Sim   (   ) Não  

Qual é a avaliação que o/a senhor(a)  faz dos resultados obtidos com este(s) projeto(s)  

    (   ) Negativa  (   ) Regular  (   ) Positiva 

Por que ________________________________________________________________________________ 

 

9) Outras informações, críticas e questões relevantes que julgar necessária para o 

desenvolvimento da pesquisa _______________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

FORMULÁRIO DIRECIONADO AOS EXTENSIONISTAS DA EMATER-MG 

(ESCRITÓRIOS LOCAIS DA EMPRESA) 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - FCT 

CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA - PPGG 

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO – FAPESP 

GRUPO DE ESTUDOS DINÂMICA REGIONAL E AGROPECUÁRIA – GEDRA 

 

Pesquisa de Doutorado: 

 

DIÁLOGO DE SABERES OU MONÓLOGO DO CONHECIMENTO:  

A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E AS POLÍTICAS DE 

DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS RURAIS NO VALE DO JEQUITINHONHA 

MINEIRO 

(PROCESSO FAPESP Nº 2013/25725-8) 

Pesquisador: Raphael Fernando Diniz - Orientador: Prof. Dr. Antonio Nivaldo Hespanhol 

 

Formulário Número _______ 

Data_________/__________/________ 

Município_________________________________________________________ 

Escritório Regional da EMATER-MG ao qual pertence o Escritório Local 

___________________________________ 

Contatos: Fone ____________________________e-mail ________________________________________ 

Coordenadas Geográficas - Ponto Nº: _____ Lat._______________________ Long. 

___________________________ 

Gravação Nº: _______________ 

Ano de criação deste Escritório Local _______________________________________________________ 

  

1) Dados gerais do entrevistado 
 

Nome__________________________________________________________________________________ 

Idade ________ Sexo (   ) Masculino  (   ) Feminino - Estado civil (   ) Solteiro (   ) Casado (   ) Viúvo  (   ) 

Outro_____________________________ Naturalidade __________________________________________ 

Tempo de trabalho na EMATER-MG _______________ E neste escritório ___________________________ 

Onde trabalhou antes ______________________________________________________________________ 

Pretende continuar trabalhando na EMATER-MG (  ) Sim   (   ) Não Se sim, por quanto tempo ___________ 

O que te motiva em continuar na empresa _____________________________________________________ 

O que te desmotiva em continuar na empresa ___________________________________________________ 

Formação em curso (   ) Técnico   (   ) Superior / Curso _____________________________Ano __________ 

Instituição de formação ____________________________________________________________________ 

Pós-Graduação (    ) Sim (   ) Não (    ) S.S  (    ) L.S. Se “sim” em qual curso __________________________ 
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Em quanto tempo ________________________________________________________________________ 

A grade curricular do curso técnico/graduação/pós-graduação foi suficiente e adequada para o trabalho 

extensionista  

(   ) Sim (    ) Não 

Para aperfeiçoar a prática extensionista, quais cursos o/a senhor(a) acredita que lhes são necessários  

________________________________________________________________________________ 

 

2) Sobre o escritório onde trabalha 
 

Quantos funcionários trabalham neste escritório ________    /   _______ Homens ________ Mulheres 

Quais são os serviços realizados por cada funcionário ____________________________________________ 

Qual é a formação técnica/acadêmica de cada funcionário ________________________________________ 

Quantos funcionários realizam trabalho de campo no município _______ / _____ Homens ______ Mulheres 

Esta quantidade de funcionários é suficiente para atender a demanda de serviços no município  

(   ) Sim  (   ) Não - Se “não”, quantos funcionários são necessários _________________________________ 

Em sua opinião, qual é a proporção ideal de técnicos/agricultor ____________________________________ 

Atualmente, qual a proporção de técnicos/agricultor no município __________________________________ 

Que tipo de público é atendido predominantemente pelos serviços de ATER __________________________ 

Como são identificadas as suas demandas ________________________________________________ 

Em campo, como é agrupado o público atendido pelos serviços de ATER (por atividade desenvolvida; 

tamanho da propriedade; pobreza etc.) ________________________________________________________ 

Quantas localidades rurais são atendidas por este escritório _______________________________________ 

Quantas localidades existem no município ____________________________________________________ 

Quantos agricultores familiares existem no município ____________________________________________ 

Quantos são atendidos pelo serviço de ATER __________________________________________________ 

Qual é o tamanho médio de seus estabelecimentos rurais _________________________________________ 

Com qual frequência são realizados os serviços de ATER em uma mesma localidade 

(  ) Mensalmente (  ) Trimestralmente (  ) Semestralmente (  ) Anualmente (  ) Outro ___________________ 

Em horas diárias, qual é o tempo médio de permanência na zona rural durante o trabalho de campo ________ 

Presta-se algum tipo de serviço para grandes e médios produtores  (    ) Sim   (   ) Não Quais serviços ______ 

Se “sim”, o/a senhor(a) concorda que a EMATER-MG deve trabalhar com este tipo de público (   ) Sim  (   ) 

Não Por que _____________________________________________________________________________ 

Qual o tamanho médio dos estabelecimentos destes produtores rurais: Médio Produtor ______ Grande _____ 

Quais as principais atividades realizadas pela EMATER-MG neste município (em ordem crescente):  

______ Difusão de novas técnicas e práticas agropecuárias 

______ Manejo e conservação dos recursos naturais 

______ Beneficiamento/processamento da produção – Agregação de valor (agroindústria, artesanatos, etc.) 

______ Comercialização da produção agropecuária 

______ Certificação da produção agropecuária 

______ Elaboração de projetos para acesso a programas de crédito rural (PRONAF) 

______ Turismo Rural 
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______ Outras atividades agrícolas e não-agrícolas. Exemplo: _____________________________________ 

Em sua opinião, o que justifica a necessidade dos serviços prestados pela EMATER-MG neste município 

Atualmente, qual é o papel a ser desempenhado pelo extensionista em sua relação com os sujeitos rurais  

A infraestrutura de trabalho deste escritório (prédio, veículos, computadores, materiais de consumo etc.) 

atende a demanda dos serviços (   ) Sim (    ) Não - Se “não”, o que é preciso melhorar __________________ 

Quantos veículos existem neste escritório ____________ Quantos anos de uso tem este(s) veículo(s) ______ 

Quanto recebe mensalmente de combustível ___________________________________________________ 

Quantos quilômetros têm em média toda a extensão de estradas do município _________________________ 

Qual é o seu grau de satisfação com relação ao salário pago ao extensionista 

(   ) Muito satisfeito (   ) Satisfeito (   ) Indiferente (   ) Insatisfeito (    ) Muito insatisfeito 

A respeito das diretrizes e normas que orientam a prática extensionista, os técnicos da empresa têm liberdade 

para discuti-las e sugerir mudanças em seus conteúdos (   ) Sim  (   ) Não Como _______________________ 

Os extensionistas têm autonomia para tomar decisões sobre a forma de como executar seus serviços em 

campo (   ) Sim (   ) Não Como ______________________________________________________________ 

Há alguma exigência, por parte da EMATER-MG, para o cumprimento de um plano de metas no trabalho 

extensionista (   ) Sim  (   ) Não Quais metas ___________________________________________________ 

Quem elabora estas metas e como as elabora ___________________________________________________ 

Este plano de metas interfere na prática extensionista (  ) Positivamente (   ) Negativamente (   ) Não interfere 

O/A senhor(a) concorda com as metas que são estabelecidas (    ) Sim  (    ) Não  (    ) Parcialmente Por que 

A respeito do serviço de ATER, qual é a sua avaliação sobre os resultados obtidos em campo: 

(   ) Muito satisfeito (   ) Satisfeito (   ) Indiferente (   ) Insatisfeito (    ) Muito insatisfeito 

Quais são os fatores que impedem os técnicos de atingirem um desempenho plenamente satisfatório em 

campo: 

(   ) Infraestrutura do escritório de ATER (   ) Contingente de Extensionistas (   ) Salários  (   ) Metodologias 

adotadas (   )  Nível de escolaridade dos sujeitos atendidos (   ) Outros _______________________________ 

A assistência técnica prestada pelas casas agropecuárias interfere negativamente/positivamente no trabalho 

extensionista (   ) Sim  (   ) Não (   ) Negativamente  (   ) Positivamente  

Existe alguma parceria deste escritório com instituições de pesquisas agropecuárias e desenvolvimento 

científico-tecnológico (EMBRAPA, EPAMIG, Empresas Privadas, Universidades etc.) (    ) Sim   (    ) Não 

Qual ___________________________________________________________________________________ 

Quais são os objetivos desta parceria__________________________________________________________ 

Existe alguma parceria deste escritório com o poder público municipal (   ) Sim  (   ) Não Se “sim”, quando 

foi iniciada ____________ Qual o tempo de duração ____________________________________________ 

Quais são as obrigações da EMATER-MG nesta parceria _________________________________________ 

Quais são as contrapartidas do poder público municipal __________________________________________ 

Existe algum tipo de interferência deste poder no trabalho extensionista (  ) Sim   (  ) Não Qual ___________ 

 

Como o/a senhor(a) avalia a relação existente atualmente entre o poder público municipal e a EMATER: 

(   ) Positivamente    (    ) Negativamente    (   ) Neutra 

O escritório participa de algum Conselho de Desenvolvimento (Municipal, Regional, Estadual, etc.)  

(   ) Sim  (   ) Não Qual ________________________________________________________ 

Quais são as obrigações do escritório neste(s) Conselho(s) __________________________________ 
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Quais dimensões do desenvolvimento rural são mais importantes para o trabalho extensionista neste 

escritório (em ordem crescente): __Econômica __Ambiental __Social __Cultural   __Política  __ Territorial 

 

3) Sobre o trabalho realizado pelo entrevistado 
 

Durante a semana, quanto tempo (dias/horas diárias) o/a senhor(a) permanece fora do escritório local, em 

atendimento na zona rural __________________________________________________________________ 

Quanto tempo o/a senhor(a) tem para estudar, refletir e avaliar sua prática extensionista e os resultados de 

seu trabalho _____________________________________________________________________________ 

Como é feito o atendimento na zona rural (  ) Individualmente  (  ) Em grupos  (  ) Com toda as famílias (  ) 

Outros  

Dos produtores atendidos, qual a porcentagem (média) de Homens ___________ Mulheres ______________ 

Jovens _________________ Adultos_____________________ Idosos ______________________________ 

Como se dá a participação destes sujeitos nos momentos em que se realiza o serviço de ATER 

 (    ) Passiva – relatam os problemas enfrentados e recebem os ensinamentos para solucioná-los 

 (    ) Ativa – relatam os problemas e as decisões para solucioná-los são tomadas em conjunto  

Como se dá a difusão de conhecimentos e técnicas aos produtores rurais: (  ) Cartilhas  (  ) Recursos 

audiovisuais (data-show; vídeos etc. ) (   ) Programas nas rádios e TV locais (   ) Outros _________________ 

Em sua opinião, os conhecimentos e tecnologias produzidos pelos centros de pesquisa agropecuária 

(EMBRAPA, EPAMIG etc.) atendem às demandas dos agricultores familiares  

  (   ) Sim – em grande parte  (    ) Dificilmente – poucas vezes (    ) Não – nunca atendem 

Quais as principais demandas em termos de conhecimentos e tecnologias para a Agricultura Familiar ______ 

Em sua opinião, qual a melhor opção para os agricultores familiares: 

(   ) Especialização em uma determinada atividade produtiva  (   ) Diversificação das atividades produtivas 

Em sua opinião, o aumento da produção/produtividade agrícola está diretamente relacionado à melhoria da 

qualidade de vida dos agricultores familiares (   ) Sim (   ) Não Por que _____________________________ 

Quais as principais dificuldades enfrentadas pelos agricultores familiares deste município para melhorar a 

qualidade de vida de suas famílias no campo ___________________________________________________ 

Em sua opinião, quais as principais razões da desigualdade social no campo (em ordem crescente):  

(   ) Carência de acesso às tecnologias  e conhecimentos científicos  (    ) Baixo nível de escolaridade dos 

agricultores        (   ) Concentração de renda e de terras (   ) Outras __________________________________ 

Em sua opinião: a reforma agrária deveria ser uma “bandeira” da extensão rural no Vale do Jequitinhonha 

mineiro (   ) Sim   (    ) Não Por que __________________________________________________________ 

Neste município o/a senhor(a) presta serviços em Comunidades Quilombolas (    ) Sim  (   ) Não Quantas ___ 

Neste município o/a senhor(a) presta serviços em Comunidades Indígenas (    ) Sim  (   ) Não Quantas _____ 

Quais são as principais diferenças dos serviços prestados aos Quilombolas e/ou Indígenas e aos Agricultores 

familiares _______________________________________________________________________________ 

No caso do atendimento às mulheres, qual(is) são a(s) finalidade(s) da prática extensionista ______________ 

No caso do atendimento aos jovens, qual(is) são a(s) finalidade(s) da prática extensionista _______________ 

No caso do atendimento aos homens adultos, qual(is) são a(s) finalidade(s) da prática extensionista _______ 

 

4) Sobre a PNATER 
 

Existe neste escritório uma cópia da Lei e/ou da Política da PNATER (   ) Sim   (    ) Não 
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O/A senhor(a) conhece os princípios, diretrizes e objetivos da PNATER (  ) Sim   (   ) Não  (   ) Parcialmente 

Em sua opinião, quais são os principais _______________________________________________________ 

A respeito dos seguintes princípios, qual a sua opinião: 

1) ATER exclusiva e gratuita para agricultores familiares, assentados, extrativistas, quilombolas etc. 

(   ) Concordo plenamente   (   ) Concorda parcialmente  (    ) Discorda 

2) ATER para o desenvolvimento rural sustentável  

(   ) Concordo plenamente   (   ) Concorda parcialmente  (    ) Discorda 

3) Uso de metodologias participativas, com enfoques multi e interdisciplinar 

(   ) Concordo plenamente   (   ) Concorda parcialmente  (    ) Discorda 

4) Adoção dos princípios da agroecologia como paradigma tecnológico orientador das ações de ATER 

(   ) Concordo plenamente   (   ) Concorda parcialmente  (    ) Discorda 

5) Equidade nas relações de gênero, geração, raça e etnia; 

(   ) Concordo plenamente   (   ) Concorda parcialmente  (    ) Discorda 

6) Desenvolvimento de processos educativos permanentes e continuados, a partir de um enfoque 

dialético, humanista e construtivista. 

(   ) Concordo plenamente   (   ) Concorda parcialmente  (    ) Discorda 

7) Contribuição para a segurança e soberania alimentar e nutricional 

(   ) Concordo plenamente   (   ) Concorda parcialmente  (    ) Discorda 

Quais foram as principais mudanças geradas pela PNATER neste escritório e na sua prática extensionista __ 

Quais foram as mudanças ocorridas em termos de destinação de recursos financeiros à execução de projetos 

de desenvolvimento rural __________________________________________________________________ 

Quais foram as mudanças ocorridas no que tange às metodologias de trabalho ________________________ 

Quais foram as mudanças ocorridas em termos de público beneficiário do serviço de ATER ____________ 

O/A senhor(a) participou de algum treinamento ou curso de capacitação orientado ao aprendizado e 

implementação das estratégias de desenvolvimento rural propostas pela PNATER (   ) Sim  (   ) Não  

Quantos _______________ Quando _________________  Oferecidos por quem ______________________ 

Quais foram os objetivos do(s) curso(s) _______________________________________________________ 

O/A senhor(a) avalia que estes cursos foram suficientes para conhecer e atuar em campo atendendo 

plenamente às propostas da PNATER (   ) Sim (   ) Não 

Se “não”, quais cursos o/a senhor(a) acredita que lhes são necessários para que o trabalho extensionista 

atenda plenamente aos propósitos da PNATER _________________________________________________ 

Qual é a sua avaliação sobre os conhecimentos que possui sobre Agroecologia  

(   ) Desconhece (    ) Conhece pouco (    ) Razoavelmente (    ) Muito 

Qual é a sua avaliação sobre os conhecimentos que possui sobre Economia Solidária  

(   ) Desconhece (    ) Conhece pouco (    ) Razoavelmente (    ) Muito 

Qual é a sua avaliação sobre os conhecimentos que possui sobre Metodologias Participativas  

(   ) Desconhece (    ) Conhece pouco (    ) Razoavelmente (    ) Muito 

Qual é a sua avaliação sobre os conhecimentos que possui sobre Desenvolvimento Rural Sustentável 

(   ) Desconhece (    ) Conhece pouco (    ) Razoavelmente (    ) Muito 

Qual é a sua avaliação sobre os conhecimentos que possui sobre Agricultura Familiar 
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(   ) Desconhece (    ) Conhece pouco (    ) Razoavelmente (    ) Muito 

Qual é a sua avaliação sobre os conhecimentos que possui sobre Comunidades 

Quilombolas/Indígenas/Tradicionais  

(   ) Desconhece (    ) Conhece pouco (    ) Razoavelmente (    ) Muito 

Qual é a sua avaliação sobre os conhecimentos que possui sobre Relações de Gênero  

(   ) Desconhece (    ) Conhece pouco (    ) Razoavelmente (    ) Muito 

O/A senhor(a) avalia que a atividade extensionista desenvolvida por este escritório atende aos princípios, 

diretrizes e objetivos da PNATER: (   ) Plenamente (    ) Parcialmente (    ) Não atende  

Dentre os fatores a seguir, quais se constituem como entraves para que o extensionismo se adeque 

plenamente à PNATER (Em ordem crescente) 

____ Formação acadêmica/técnica do extensionista 

____ Macro-Política do Estado para a Agricultura 

      ___ Ingerência do Poder Público Municipal no planejamento/execução da atividade extensionista 

____ Carência e descontinuidade no fornecimento de recursos financeiros  

____ Nível de escolaridade dos agricultores 

____ Outros ______________________________ 

Ao longo destes últimos 10 anos, como o/a senhor(a) avalia a PNATER em termos de avanços e desafios 

para execução da política __________________________________________________________________ 

 

 

5) Sobre a ANATER 
 

Como o/a senhor(a) avalia a criação da ANATER _______________________________________________ 

Quais são as expectativas do extensionismo com a criação desta agência _____________________________ 

O/A senhor(a) considera algum ponto negativo na forma como a ANATER está estruturada e nos objetivos 

que têm para a agricultura familiar ___________________________________________________________ 

 

6) Sobre a realidade atual do extensionismo no estado de Minas Gerais 
 

Qual a sua opinião sobre a realidade vivenciada atualmente pelo extensionismo mineiro ________________ 

Em relação aos últimos 10 anos, como o/a senhor(a) avalia as mudanças ocorridas no extensionismo ______ 

Para os próximos anos, quais as suas perspectivas para o extensionismo _____________________________ 

 

7) Sobre a Agroecologia 
 

O que o/a senhor(a) entende por produção agroecológica ________________________________________ 

Quais os principais objetivos de uma produção agroecológica (em ordem crescente) 

______Aumento da renda do agricultor familiar ______ Produção de alimentos saudáveis ______ 

Preservação dos recursos naturais ______ Emancipação social dos agricultores _____Outros _____________ 

Em sua opinião, o modelo de produção agroecológica é capaz de contribuir para a emancipação social dos 

agricultores familiares atendendo, ao mesmo tempo, às demandas de alimentos da população urbana e ao 

desenvolvimento econômico do país (   ) Sim  (    ) Não Por que ____________________________________ 
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Em sua opinião, é possível produzir alimentos em quantidade suficiente à demanda do mercado consumidor 

eliminando o uso de insumos sintéticos (agrotóxicos, adubos químicos e sementes híbridas/transgênicas) nas 

atividades agropecuárias (   ) Sim (   ) Não Por que ______________________________________________ 

Qual a sua avaliação sobre o uso de agrotóxicos na agricultura familiar deste município atualmente ( ) 

Extremamente preocupante ( ) Preocupante ( ) Relativamente superada ( ) Superada  

Como o/a senhor(a) avalia o acesso dos agricultores familiares à venda de agrotóxicos no município 

(   ) Extremamente fácil (   ) Fácil  (   ) Difícil  (    ) Extremamente difícil 

Quais são os principais cultivos agrícolas em que os agricultores familiares utilizam agrotóxicos e 

fertilizantes químicos _____________________________________________________________________ 

Quais são os principais agrotóxicos e fertilizantes químicos utilizados neste município __________________ 

Quando um agricultor procura a EMATER-MG em busca de orientação para um caso de doença/praga na 

lavoura/pecuária, qual a atitude tomada pelo técnico agrícola 

(    ) Indicar o uso de um agrotóxico (   ) Indicar o uso de um defensivo natural (   ) Estudar melhor o 

problema e buscar uma solução para a sua causa (   ) Outra ________________________________________ 

Em caso de não conhecer uma prática agroecológica para resolver o problema, o/a senhor(a) indicaria o uso 

de um agrotóxico ao agricultor (   ) Sim  (    ) Não Por que ________________________________________ 

O/A senhor(a) já orientou algum agricultor do município a usar agrotóxicos (  ) Sim  (  ) Não – Se “sim”, 

qual agrotóxico __________________________________________________________________________ 

Existe algum tipo de fiscalização quanto à comercialização de agrotóxicos no município (   ) Sim (   ) Não  

Existem casos de contaminação pelo uso de agrotóxicos no município (   ) Sim (   ) Não 

Os agricultores familiares procuram a EMATER-MG em busca de orientações sobre o uso de insumos 

alternativos/naturais para substituir os insumos sintéticos (   ) Sim  (    ) Não 

Há alguma iniciativa da EMATER-MG em promover a transição agroecológica neste município  

(   ) Sim (   ) Não Qual(is) __________________________________________________________________ 

Atualmente, há algum tipo de iniciativa quanto a/ao: 

(   ) Relações de Gênero e Agroecologia 

(   ) Difusão de tecnologias adaptadas às condições edafoclimáticas locais 

(  ) Resgate e preservação de saberes tradicionais dos agricultores familiares, quilombolas, 

indígenas 

(   ) Resgate e preservação de sementes crioulas  

(   ) Incentivo ao uso de fertilizantes orgânicos  

(   ) Incentivo ao uso de defensivos naturais 

(   ) Incentivo ao controle biológico de doenças e pragas 

(   ) Incentivo à policultura  

(   ) Incentivo a construção de Sistemas Agroflorestais – SAFS  

(   ) Incentivo a recuperação e preservação de áreas de APP 

(   ) Recuperação/preservação dos recursos hídricos 

(   ) Economia Solidária 

(   ) Outros – Especifique _________________________________________________________ 

Já ocorreu algum conflito por causa de campanhas/iniciativas da EMATER-MG em combater o uso de 

agrotóxicos no município (   ) Sim  (   ) Não Exemplifique ________________________________________ 

Em sua formação acadêmica/técnica, foi ofertada alguma disciplina relativa à agroecologia (   ) Sim (   ) Não  
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Quantas ________________________________________________________________________________ 

Atualmente, como o/a senhor(a) procura se informar/atualizar sobre os manejos e tecnologias agroecológicas 

para a agricultura familiar (    ) Eventos da ATER (    ) Eventos Científicos (    ) Feiras Agrícolas (    ) Artigos 

Científicos (    ) Sites (     ) Saberes tradicionais dos próprios agricultores do município (    ) Outros _______ 

Como e onde ocorre a comercialização da produção agroecológica do município ______________________ 

Quais são as principais dificuldades para a inserção da produção agroecológica nos mercados locais e 

regionais _______________________________________________________________________________ 

O/A senhor(a) acredita que os agricultores familiares, quilombolas e indígenas do município possuem 

saberes agroecológicos que são úteis ao trabalho extensionista (  ) Sim (  ) Não Por que _________________ 

Existe alguma iniciativa da EMATER-MG em resgatar, preservar e difundir algum tipo de saber 

agroecológico no município (   ) Sim  (   ) Não Qual _____________________________________________ 

Quais são suas perspectivas para o futuro da agricultura de bases agroecológicas no município ___________ 

 

8) Sobre o PRONAF 
 

Quantos agricultores, em média, aderem ao Pronaf todos os anos neste município ______________________ 

Qual a meta de arrecadação (DAE, outros serviços etc.) anual do escritório ___________________________ 

Quais são as principais linhas de crédito acessadas por estes agricultores (em ordem crescente) 

______ Pronaf Custeio      ______ Pronaf Agroecologia 

______ Pronaf Floresta     ______ Pronaf Semiárido 

______ Pronaf Mais alimentos    ______ Pronaf Agroindústria 

______ Pronaf Mulher     ______ Pronaf Jovem 

______ Pronaf Cota-Parte    ______ Pronaf Micro-crédito Rural (Agroamigo) 

______ Pronaf ECO     

______ Pronaf Custeio e Comercialização de Agroindústrias Familiares  

Em quais atividades são mais utilizados os recursos obtidos: 

(    ) Agricultura (   ) Pecuária Leiteira (   ) Pecuária de Corte  (   ) Suinocultura (   ) Avicultura (   ) 

Piscicultura (   ) Agroindústria (   ) Outra ______________________________________________________ 

Qual é o valor médio dos recursos financeiros obtidos pelos agricultores ________________________ 

Existe algum tipo de avaliação por parte da EMATER-MG sobre os resultados alcançados após a obtenção 

do crédito (   ) Sim  (   ) Não Se “sim”, como e quando é realizado este tipo de avaliação ______________ 

No geral, como o/a senhor(a) avalia os resultados alcançados pelo Pronaf neste município: 

(   ) Excelente  (   ) Muito bom  (   ) Bom  (   ) Ruim  (   ) Péssimo 

Quais são os principais entraves ao programa no município ________________________ 

Quais foram os resultados positivos alcançados pelo Pronaf no município ______________________ 

Quais foram os resultados negativos alcançados pelo Pronaf no município __________________________ 

 

9) Sobre os Projetos executados por este escritório 
 

Quais projetos/políticas/ações de desenvolvimento rural já foram desenvolvidas com o apoio da EMATER 

neste município __________________________ Onde ___________________________________________ 

Em que ano______________________________________________________________________________ 

Qual foi a fonte de financiamento ____________________________________________________________ 
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Quais foram os objetivos do projeto __________________________________________________________ 

Como foram definidos estes objetivos ________________________________________________________ 

Qual é a avaliação que o/a senhor(a) faz dos resultados obtidos com este(s) projeto(s)  

    (   ) Negativa  (   ) Regular  (   ) Positiva 

Por que ________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 

FORMULÁRIO DIRECIONADO À DIRETORIA DO SINDICATO DOS 

TRABALHADORES EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 

DO ESTADO DE MINAS GERAIS – SINTER-MG 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - FCT 

CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA - PPGG 

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO – FAPESP 

GRUPO DE ESTUDOS DINÂMICA REGIONAL E AGROPECUÁRIA – GEDRA 

 

Pesquisa de Doutorado: 

 

DIÁLOGO DE SABERES OU MONÓLOGO DO CONHECIMENTO:  

A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E AS POLÍTICAS DE 

DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS RURAIS NO VALE DO JEQUITINHONHA 

MINEIRO 

(PROCESSO FAPESP Nº 2013/25725-8) 

 

Pesquisador: Raphael Fernando Diniz - Orientador: Prof. Dr. Antonio Nivaldo Hespanhol 

 
Formulário Número _______ 

Data_________/__________/________ 

Município_________________________________________________________ 

Contatos: Fone ____________________________e-mail _________________________________________ 

Gravação Nº: _______________ 

Ano de criação do Sindicato ________________________________________________________________ 

  

1) Dados gerais do entrevistado 
 

Nome__________________________________________________________________________________ 

Idade ________ Sexo (   ) Masculino  (   ) Feminino - Estado civil (   ) Solteiro (   ) Casado (   ) Viúvo (   ) 

Outro_____________________________ Naturalidade __________________________________________ 

Tempo de trabalho na EMATER-MG _______ E no Sindicato ___________ Onde trabalhou antes ________ 

Pretende continuar trabalhando na EMATER-MG (  ) Sim   (   ) Não Se sim, por quanto tempo ___________ 

O que te motiva em continuar na empresa _________ O que te desmotiva em continuar na empresa _______ 

Formação em curso (   ) Técnico   (   ) Superior / Curso ________ Ano _________ Instituição de formação _ 

Pós-Graduação (    ) Sim (   ) Não (    ) S.S  (    ) L.S. Se “sim” em qual curso _______ Em quanto tempo ___ 

A grade curricular do curso técnico/graduação/pós-graduação foi suficiente e adequada para o trabalho 

extensionista (   ) Sim (    ) Não 

Para aperfeiçoar a prática extensionista dos técnicos da EMATER-MG, quais cursos o/a senhor(a) acredita 

que são necessários _______________________________________________________________________ 
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2) Sobre o SINTER-MG e o seu trabalho 
 

Qual são as ações realizadas pelo SINTER-MG em defesa de seus associados_________________________ 

Quais as principais demandas existentes hoje para o extensionismo mineiro __________________________ 

Quais os avanços conseguidos ______________________________________________________________ 

Quais as dificuldades que ainda não foram superadas ____________________________________________ 

Como o senhor avalia as trocas que ocorrem frequentemente no comando da EMATER-MG a cada mudança 

de governo ______________________________________________________________________________ 

Como são feitas as nomeações dos gerentes das UREGIs _________________________________________ 

De quanto em quanto tempo são realizadas ____________________________________________________ 

Como o senhor avalia estas nomeações _______________________________________________________ 

Qual a sua avaliação a respeito das transferências dos técnicos dos ESLOCs entre os municípios do estado, 

algo frequente a cada mudança que ocorre no poder público local __________________________________ 

Existe alguma ação do SINTER-MG para evitar estas transferências ________________________________ 

 

3) Sobre a realidade atual do extensionismo no estado de Minas Gerais 
 

Qual a sua opinião sobre a realidade vivenciada atualmente pelo extensionismo mineiro ________________ 

Em relação aos últimos 10 anos, como o/a senhor(a) avalia as mudanças ocorridas no extensionismo ______ 

Para os próximos anos, quais as suas perspectivas para o extensionismo _________________________ 

 

4) Sobre o serviço de ATER  
 

Em sua opinião, qual é a proporção ideal de técnicos/agricultor ____________________________________ 

Que tipo de público deve ser atendido pelos serviços de ATER ____________________________________ 

O senhor concorda que a EMATER-MG deve prestar serviços para agricultores não-familiares ( )Sim ( )Não  

Em sua opinião, o que justifica a necessidade dos serviços prestados pela EMATER-MG no estado de Minas 

Gerais__________________________________________________________________________________ 

Atualmente, qual é o papel a ser desempenhado pelo extensionista em sua relação com os sujeitos rurais ___ 

De um modo geral, a infraestrutura de trabalho dos ESLOCs (prédio, veículos, computadores, materiais de 

consumo etc.) atende a demanda dos serviços (   ) Sim (    ) Não  

Qual é o seu grau de satisfação com relação ao salário pago ao extensionista no estado de Minas Gerais 

(   ) Muito satisfeito (   ) Satisfeito (   ) Indiferente (   ) Insatisfeito (    ) Muito insatisfeito 

Os técnicos da empresa têm liberdade para discuti-las e sugerir mudanças em seus conteúdos ( ) Sim  (  ) Não 

Os extensionistas têm autonomia para tomar decisões sobre a forma de como executar seus serviços em 

campo (   ) Sim (   ) Não 

Há alguma exigência, por parte da EMATER-MG, para o cumprimento de um plano de metas no trabalho 

extensionista (   ) Sim  (   ) Não Quem elabora estas metas e como as elabora _________________________ 

O/A senhor(a) concorda com as metas que são estabelecidas (    ) Sim  (    ) Não  (    ) Parcialmente 

Este plano de metas interfere na prática extensionista (  ) Positivamente (  ) Negativamente (  ) Não interfere 

 

 



- 470 - 

 

Quais são os fatores que impedem os técnicos de atingirem um desempenho plenamente satisfatório em 

campo 

(   ) Infraestrutura do escritório de ATER (   ) Contingente de Extensionistas (   ) Salários  (   ) Metodologias 

adotadas (   )  Nível de escolaridade dos sujeitos atendidos (   ) Outros _______________________________ 

A respeito dos convênios com o poder público municipal, existe algum tipo de interferência deste poder no 

trabalho extensionista (   ) Sim   (   ) Não  

Como o/a senhor(a) avalia a relação existente atualmente entre o poder público municipal e a EMATER: 

(   ) Positivamente    (    ) Negativamente    (   ) Neutra 

Quais dimensões do desenvolvimento rural são mais importantes para o trabalho extensionista neste 

escritório (em ordem crescente): ___Econômica __Ambiental  __Social   __Cultural __Política  __Territorial 

Em sua opinião, qual a melhor opção para os agricultores familiares: 

(    ) Especialização em uma determinada atividade produtiva  (   ) Diversificação das atividades produtivas 

Em sua opinião, o aumento da produção/produtividade agrícola está diretamente relacionado à melhoria da 

qualidade de vida dos agricultores familiares (    ) Sim (    ) Não Por que _____________________________ 

Em sua opinião, quais as principais razões da desigualdade social no campo (em ordem crescente):  

(   ) Carência de acesso às tecnologias  e conhecimentos científicos  (    ) Baixo nível de escolaridade dos 

agricultores        (   ) Concentração de renda e de terras (   ) Outras __________________________________ 

Em sua opinião: a reforma agrária deveria ser uma “bandeira” da extensão rural no estado de Minas Gerais  

(   ) Sim   (    ) Não Por que _________________________________________________________________ 

 

5) Sobre a PNATER 
 

O/A senhor(a) conhece os princípios, diretrizes e objetivos da PNATER (  ) Sim   (   ) Não  (   ) Parcialmente 

Em sua opinião, quais são os principais _______________________________________________________ 

A respeito dos seguintes princípios, qual a sua opinião: 

1) ATER exclusiva e gratuita para agricultores familiares, assentados, extrativistas, quilombolas etc. 

(   ) Concordo plenamente   (   ) Concorda parcialmente  (    ) Discorda 

2) ATER para o desenvolvimento rural sustentável  

(   ) Concordo plenamente   (   ) Concorda parcialmente  (    ) Discorda 

3) Uso de metodologias participativas, com enfoques multi e interdisciplinar 

(   ) Concordo plenamente   (   ) Concorda parcialmente  (    ) Discorda 

4) Adoção dos princípios da agroecologia como paradigma tecnológico orientador das ações de ATER 

(   ) Concordo plenamente   (   ) Concorda parcialmente  (    ) Discorda 

5) Equidade nas relações de gênero, geração, raça e etnia; 

(   ) Concordo plenamente   (   ) Concorda parcialmente  (    ) Discorda 

6) Desenvolvimento de processos educativos permanentes e continuados, a partir de um enfoque 

dialético, humanista e construtivista. 

(   ) Concordo plenamente   (   ) Concorda parcialmente  (    ) Discorda 

7) Contribuição para a segurança e soberania alimentar e nutricional 

(   ) Concordo plenamente   (   ) Concorda parcialmente  (    ) Discorda 

Quais foram as mudanças ocorridas em termos de destinação de recursos financeiros à execução de projetos 

de desenvolvimento rural __________________________________________________________________ 
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Quais foram as mudanças ocorridas no que tange às metodologias de trabalho ________________________ 

Quais foram as mudanças ocorridas em termos de público beneficiário do serviço de ATER _____________ 

O/A senhor(a) participou de algum treinamento ou curso de capacitação orientado ao aprendizado e 

implementação das estratégias de desenvolvimento rural propostas pela PNATER (   ) Sim  (   ) Não  

Quantos ____________________ Quando _________________ Oferecidos por quem __________________ 

Quais foram os objetivos do(s) curso(s) _______________________________________________________ 

O/A senhor(a) avalia que estes cursos foram suficientes para conhecer e atuar em campo atendendo 

plenamente às propostas da PNATER (   ) Sim (   ) Não 

Se “não”, quais cursos o/a senhor(a) acredita que lhes são necessários para que o trabalho extensionista 

atenda plenamente aos propósitos da PNATER _________________________________________________ 

Qual é a sua avaliação sobre os conhecimentos que possui sobre Agroecologia  

(   ) Desconhece (    ) Conhece pouco (    ) Razoavelmente (    ) Muito 

Qual é a sua avaliação sobre os conhecimentos que possui sobre Economia Solidária  

(   ) Desconhece (    ) Conhece pouco (    ) Razoavelmente (    ) Muito 

Qual é a sua avaliação sobre os conhecimentos que possui sobre Metodologias Participativas  

(   ) Desconhece (    ) Conhece pouco (    ) Razoavelmente (    ) Muito 

Qual é a sua avaliação sobre os conhecimentos que possui sobre Desenvolvimento Rural Sustentável 

(   ) Desconhece (    ) Conhece pouco (    ) Razoavelmente (    ) Muito 

Qual é a sua avaliação sobre os conhecimentos que possui sobre Agricultura Familiar 

(   ) Desconhece (    ) Conhece pouco (    ) Razoavelmente (    ) Muito 

Qual é a sua avaliação sobre os conhecimentos que possui sobre Comunidades 

Quilombolas/Indígenas/Tradicionais  

(   ) Desconhece (    ) Conhece pouco (    ) Razoavelmente (    ) Muito 

Qual é a sua avaliação sobre os conhecimentos que possui sobre Relações de Gênero  

(   ) Desconhece (    ) Conhece pouco (    ) Razoavelmente (    ) Muito 

O/A senhor(a) avalia que a atividade extensionista desenvolvida pela EMATER-MG atende aos princípios, 

diretrizes e objetivos da PNATER: (   ) Plenamente (    ) Parcialmente (    ) Não atende  

Dentre os fatores a seguir, quais se constituem como entraves para que o extensionismo se adeque 

plenamente à PNATER (Em ordem crescente) 

____ Formação acadêmica/técnica do extensionista 

____ Macro-Política do Estado para a Agricultura 

___ Ingerência do Poder Público Municipal no planejamento/execução da atividade extensionista 

____ Carência e descontinuidade no fornecimento de recursos financeiros  

____ Nível de escolaridade dos agricultores 

____ Outros  

Ao longo destes últimos 10 anos, como o/a senhor(a) avalia a PNATER em termos de avanços e desafios 

para execução da política _____________ 

6) Sobre a ANATER 
 

Como o/a senhor(a) avalia a criação da ANATER _______________________________________________ 

Quais são as expectativas do extensionismo com a criação desta agência _____________________________ 
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O/A senhor(a) considera algum ponto negativo na forma como a ANATER está estruturada e nos objetivos 

que têm para a agricultura familiar ___________________________________________________________ 

 

7) Sobre a Agroecologia 
 

O que o/a senhor(a) entende por produção agroecológica _________________________________________ 

Quais os principais objetivos de uma produção agroecológica (em ordem crescente) 

______ Aumento da renda do agricultor familiar ______ Produção de alimentos saudáveis ______ 

Preservação dos recursos naturais ______ Emancipação social dos agricultores _____ Outros ____________ 

Existe alguma ação do SINTER-MG em defesa da agricultura agroecológica (  ) Sim   (   ) Não Qual ______ 

Em sua opinião, o modelo de produção agroecológica é capaz de contribuir para a emancipação social dos 

agricultores familiares atendendo, ao mesmo tempo, às demandas de alimentos da população urbana e ao 

desenvolvimento econômico do país (   ) Sim  (    ) Não Por que ____________________________________ 

Em sua opinião, é possível produzir alimentos em quantidade suficiente à demanda do mercado consumidor 

eliminando o uso de insumos sintéticos (agrotóxicos, adubos químicos e sementes híbridas/transgênicas) nas 

atividades agropecuárias (   ) Sim (   ) Não Por que ______________________________________________ 

Quando um agricultor procura a EMATER-MG em busca de orientação para um caso de doença/praga na 

lavoura/pecuária, qual a atitude tomada pelo técnico agrícola 

(    ) Indicar o uso de um agrotóxico (   ) Indicar o uso de um defensivo natural (   ) Estudar melhor o 

problema e buscar uma solução para a sua causa (   ) Outra ________________________________________ 

Em caso de não conhecer uma prática agroecológica para resolver o problema, o/a senhor(a) indicaria o uso 

de um agrotóxico ao agricultor (   ) Sim  (    ) Não Por que ________________________________________ 

O/A senhor(a) já orientou algum agricultor do município a usar agrotóxicos (  ) Sim  (  ) Não – Se “sim”, 

qual agrotóxico __________________________________________________________________________ 

Há alguma iniciativa da EMATER-MG em promover a transição agroecológica no Estado de Minas Gerais 

(   ) Sim (   ) Não Qual(is) __________________________________________________________________ 

Em sua formação acadêmica/técnica, foi ofertada alguma disciplina relativa à agroecologia (   ) Sim (   ) Não  

Quantas ______ Se “sim”, o/a senhor(a) avalia que os conhecimentos obtidos foram suficientes para o seu 

trabalho (   ) Sim (   ) Não  

Atualmente, como o/a senhor(a) procura se informar/atualizar sobre os manejos e tecnologias agroecológicas 

para a agricultura familiar (    ) Eventos da ATER (    ) Eventos Científicos (    ) Feiras Agrícolas (    ) Artigos 

Científicos (    ) Sites (   ) Saberes tradicionais dos próprios agricultores do município (    ) Outros ________ 

O/A senhor(a) acredita que os agricultores familiares, quilombolas e indígenas do município possuem 

saberes agroecológicos que são úteis ao trabalho extensionista (  ) Sim (  ) Não Por que _________________ 
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APÊNDICE D 

FORMULÁRIO DIRECIONADO À DIRETORIA TÉCNICA DA EMATER-

MG 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - FCT 

CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA - PPGG 

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO – FAPESP 

GRUPO DE ESTUDOS DINÂMICA REGIONAL E AGROPECUÁRIA – GEDRA 

 

Pesquisa de Doutorado: 

 

DIÁLOGO DE SABERES OU MONÓLOGO DO CONHECIMENTO:  

A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E AS POLÍTICAS DE 

DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS RURAIS NO VALE DO JEQUITINHONHA 

MINEIRO 

(PROCESSO FAPESP Nº 2013/25725-8) 

 

Pesquisador: Raphael Fernando Diniz - Orientador: Prof. Dr. Antonio Nivaldo Hespanhol 

 
Formulário Número _______ 

Data_________/__________/________ 

Município_________________________________________________________ 

Contatos: Fone ____________________________e-mail _________________________________________ 

Coordenadas Geográficas - Ponto Nº: _____ Lat._______________________ Long. _________________ 

Gravação Nº: _______________ 

 

1) Dados gerais do entrevistado 
 

Nome__________________________________________________________________________________ 

Idade ________ Sexo (   ) Masculino  (   ) Feminino - Estado civil (   ) Solteiro (   ) Casado (   ) Viúvo  (   ) 

Outro_____________________________ Naturalidade __________________________________________ 

Tempo de trabalho na EMATER-MG _______________ 

Onde trabalhou antes ___________________________________________________ 

Formação em curso (   ) Técnico   (   ) Superior / Curso _____________________________Ano _________ 

Instituição de formação __________________________________________________________ 

Pós-Graduação (    ) Sim (   ) Não (    ) S.S  (    ) L.S. Se “sim” em qual curso ___________________ 

 

2) Questões gerais sobre EMATER, PNATER, Extensão Rural etc.  

 

Qual o trabalho que vocês desenvolvem atualmente na Diretoria? 
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Geralmente os profissionais que ocuparam a DETEC eram extensionistas da empresa, nestes 

últimos 70 anos. Você é o único que não é. Quais as razões que levaram a esta mudança? Por que o 

atual governo decidiu fazer esta mudança? 

O que justifica ter a EMATER em Minas Gerais hoje e qual deve ser o papel do extensionista com 

os agricultores? 

Quais as dificuldades que vocês têm enfrentado em trabalhar de outra forma diferente daquela que 

vocês já vinham trabalhando há anos na empresa? 

Qual a dificuldade pra mudar a mentalidade dentro da própria empresa, já que foi mudada a 

diretoria, mas embaixo continua o mesmo corpo técnico? 

Nestes últimos anos a empresa tem modificado muito as metodologias, como a MEXPAR, o 

público, que passou a ser preferencialmente o agricultor familiar, mas uma das mudanças que ainda 

está engatinhando é a agroecologia. E houve com a nova diretoria uma aproximação com grupos de 

agroecologia. Vocês pretendem fazer alguma mudança mais profunda neste sentido, propor uma 

transição agroecológica dentro da empresa como está colocado na PNATER de 2004? 

Uma das mudanças que a PNATER tem proposto é que cada estado tenha um plano estadual de 

ATER. Aqui não chegou a ser criado esse plano. Há alguma proposta de criar um plano desses para 

a empresa? 

O senhor concorda com a PNATER, sobretudo a que foi criada em 2004, que tenta promover 

mudanças mais estruturais dentro do extensionismo, quando ela propõe por exemplo a transição 

agroecológica como paradigma da extensão, a metodologia participativa, a extensão exclusiva para 

a agricultura familiar? 

Como o senhor enxerga essas mudanças dos convênios para as chamadas públicas, sobretudo no 

que diz respeito às críticas que foram feitas em campo sobre o fato da chamada publica ter tornado a 

ATER um “produto”, uma “mercadoria”?  

Quando há uma mudança de governo, há sempre mudanças nas secretarias. Sobretudo na 

EMATER. Como a EMATER pretende dar continuidade a essas mudanças que vocês estão 

tentando implementar, sendo que não se tem certeza quanto ao futuro do próximo governo?  

Hoje na empresa há uma quantidade mais expressiva de técnicos agropecuários do que de bem-estar 

social. Ademais, as extensionistas de bem-estar não ocupam muitos cargos nas regionais, pois são 

poucas as regionais que têm uma BES como gerente e como coordenadoras. Como você enxerga 

isso? Há alguma perspectiva de mudança quanto a essa questão?  

Atualmente a empresa presta mais serviços pra agricultura familiar, mas ainda há a prestação de 

serviços para os não-familiares. Você concorda que ela ainda deva atender a este outro público?  

Com relação aos convênios com as prefeituras, ele tem o seu ponto positivo né, que ele mantem 

20% do orçamento da empresa, além de prédios e outras estruturas nos municípios. Mas em muitos 

casos os prefeitos acham que mandam na EMATER. Quando ocorre mudanças na prefeitura, chega 

a trocar o técnico da empresa. Como mudar isso?  

A EMATER esteve um pouco tempo desligada dos movimentos sociais, como o MST, e de 

questões relacionadas à reforma agrária. Há perspectivas de mudanças?  

Você acha que a Reforma Agrária deveria ser uma bandeira da extensão rural no estado de Minas? 

Uma questão que a PNATER colocou em 2004 foi prestar serviços diferenciados para quilombolas 

e indígenas. E nesses campos que fizemos, temos percebido que não há um tratamento específico 

para os quilombolas, diferenciado do agricultor familiar, e do indígena. Há alguma perspectiva de 

ação para resolver este problema? No caso dos módulos do INOVAR, que foram feitos 10 módulos 

e nenhum deles abordou esse tema de modo específico.  
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Sobre a ANATER, como o senhor avalia a criação da agência? 

Os técnicos têm a esperança de que a ANATER venha a acabar com a dependência do poder 

público municipal. O senhor também tem essa esperança? 

Você acredita que a difusão de tecnologias produzidas hoje pela EMBRAPA ela vai atender a 

necessidade da agricultura familiar? 

Como o senhor enxerga a realidade vivenciada hoje pela extensão rural em Minas Gerais? As 

perspectivas? 

No caso de não conhecer uma prática agroecológica, os técnicos devem indicar o uso de 

agrotóxicos?  

O senhor não acha que distribuir sementes melhoradas, variedades, é uma contradição com a 

transição agroecológica? 
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APÊNDICE E 

FORMULÁRIO DIRECIONADO AOS AGRICULTORES FAMILIARES, 

QUILOMBOLAS E INDÍGENAS DO VALE DO JEQUITINHONHA 

MINEIRO 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - FCT 

CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA - PPGG 

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO – FAPESP 

GRUPO DE ESTUDOS DINÂMICA REGIONAL E AGROPECUÁRIA – GEDRA 

 

Pesquisa de Doutorado: 

 

DIÁLOGO DE SABERES OU MONÓLOGO DO CONHECIMENTO:  

A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E AS POLÍTICAS DE 

DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS RURAIS NO VALE DO JEQUITINHONHA 

MINEIRO 

(PROCESSO FAPESP Nº 2013/25725-8) 

 

Pesquisador: Raphael Fernando Diniz - Orientador: Prof. Dr. Antonio Nivaldo Hespanhol 

 

 
Formulário Número _____________ 

Data_________/__________/________ Município______________________________________________ 

Localidade __________________________________________________________________________ 

Coordenadas Geográficas - Ponto Nº: _________ Lat._______________________ Long. _______________ 

Gravação Nº: _______________ 

 

1) Dos dados gerais do entrevistado 
 

Nome_________________________________________________________________________________ 

Idade ________ Sexo (   ) Masculino  (   ) Feminino - Estado civil (   ) Solteiro (   ) Casado (   ) Viúvo  (   ) 

Outro_________________________ 

Escolaridade (  ) Analfabeto (  ) E. F. I. (  ) E. F. C. (  ) E. M. I. (  ) E. M. C. (  ) E. S. I.  (  ) E. S. I.  (   ) Outra 

Aposentado (  ) Sim  (   ) Não 

 

2) Da composição familiar  
 

Quantidade de filhos _______ H____________ M____________ 

Quantos filhos residem nesta casa ___________________________ E em outro estabelecimento _________ 

Quantos filhos com idade de 0 a 14 anos __________; 15 a 20 ___________, 21 e + ___________________ 

Quantos estão estudando _______________Quantos abandonaram a escola __________________________ 
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3) Da estrutura fundiária (estabelecimento rural)  
 

Área total do estabelecimento rural _________ hectares. Qual é a área explorada atualmente _____________ 

Situação do estabelecimento (  ) Propriedade (  ) Posse (  ) Arrendamento (  ) Parceria  (  ) Assentado (  ) 

Outro  

Acesso a terra por: (   ) Herança  (   ) Compra  (    ) Ocupação (    ) Outra _____________________________ 

Tem outro estabelecimento (   ) Sim  (   ) Não Quantos ______________ Onde ________________________ 

 

4) Das condições de moradia 
 

Há energia elétrica na residência (   ) Sim  (   ) Não 

Fontes de captação hídrica (   ) Poço artesiano/Cisterna (   ) Rio/córrego (   ) Nascente  (   ) Barraginha (   ) 

Caixa de captação pluvial/cisterna de telhado 

Destinação dos resíduos da casa (   ) Queima (   ) Enterrado (   ) Coletado pela prefeitura (   ) Outro _______ 

Esgoto doméstico (    ) Fossa séptica  (    ) Fossa negra  (    ) Córregos e rios (    ) Outro _________________ 

 

5) Da origem da renda familiar 
 

Quais as fontes de renda da família (  ) Agricultura  (  ) Pecuária leiteira ( ) Pecuária de corte                          

(  ) Agroindústria familiar (  ) Criação de aves e suínos (   ) Piscicultura (  ) Artesanato (  ) Extrativismo 

vegetal (  ) Serviços (  ) Comércio ( ) Indústria (  ) Administração pública (  ) Aposentadoria (  ) Bolsa 

Família (   ) Outra ________________________________________________________________________ 

Há aposentados em casa (    ) Sim (   ) Não Quantos _____________________________________________ 

Recebe Bolsa Família (   ) Sim (    ) Não Valor _________________________________________________ 

 

6) Da organização do trabalho no estabelecimento rural e fora dele 
 

Origem da mão de obra (   ) Familiar  (   ) Assalariada (    ) Diarista  (   ) Outras _______________________ 

Quantas pessoas trabalham nas atividades agropecuárias deste estabelecimento ________________________ 

Do total de filhos, quantos ajudam nestas atividades _____________________________________________ 

Quais os serviços realizados pelos filhos na propriedade __________________________________________ 

Os filhos residentes neste estabelecimento trabalham fora (   ) Sim (   ) Não Quantos ____ Onde__________ 

Os filhos pretendem continuar no meio rural (   ) Sim (   ) Não Por que ______________________________ 

Em quais épocas do ano há o uso de mão de obra externa à família (  ) Permanentemente (  ) Preparo da terra 

(   ) Plantio (   ) Colheita (   ) Beneficiamento da produção (   ) Outra ________________________________ 

Como se realiza o pagamento pelo uso da mão obra externa (   ) Em dinheiro (   ) Troca de dias (   ) Outra  

Está plantando ou criando animais em outra terra (   ) Sim  (   ) Não Qual o sistema de pagamento pelo uso 

da terra (    ) Parceria (    ) Arrendamento (    ) Uso coletivo com outras famílias (   ) Outro _______________ 

Realiza algum trabalho fora deste estabelecimento (   ) Sim  (   ) Não Qual ___________________________ 

Você já migrou para realizar trabalhos sazonais em outro município/estado (  ) Sim (  ) Não Em qual 

atividade trabalhou _______________________________________________________________________ 

Onde __________________________________ Quanto tempo permaneceu fora de casa ________________ 

Atualmente, você migra (   ) Sim  (   ) Não Para onde ____________________________________________ 

Em que atividade trabalha ________________________ Quanto tempo permanece fora de casa __________ 



- 478 - 

 

Se “não”, por que parou de migrar ___________________________________________________________ 

Algum filho está migrando para trabalhos sazonais fora do município (   ) Sim  (    ) Não Quantos _________ 

Para onde ____________________________________ Em que atividade trabalham ___________________ 

 

7) Das atividades agropecuárias exercidas no estabelecimento  
 

Quais as principais fontes de renda obtidas com o uso da terra neste estabelecimento (  ) Agricultura                           

(  ) Pecuária leiteira (  ) Pecuária de corte (  ) Agroindústria familiar  (  ) Criação de aves e suínos (   ) 

Piscicultura (   ) Artesanato (   ) Extrativismo vegetal (   ) Outra ____________________________________ 

Da produção agropecuária, em termos percentuais, quanto é destinado ao consumo familiar 

________________ e a comercialização ________________________  

Quais são os principais produtos agropecuários produzidos no estabelecimento ________________________ 

Quais são os principais comercializados _______________________________________________________ 

Onde é comercializada a produção agropecuária ________________________________________________ 

Quais são os alimentos consumidos por sua família que são adquiridos na cidade ______________________ 

Por que não são produzidos neste estabelecimento _______________________________________________ 

Como é comercializada a produção deste estabelecimento (   ) In natura (   ) Processada e acondicionada em 

embalagens  (    )  Beneficiada – doces, temperos, farinhas etc. (   ) Outra ____________________________ 

Realiza alguma atividade para agregação de valor a esta produção (   ) Sim  (   ) Não Se “sim”, qual _______ 

Se “não”, por que ________________________________________________________________________ 

Quais os principais problemas enfrentados para a comercialização desta produção _____________________ 

Neste estabelecimento há alguma atividade de fabricação de: (  ) Farinha de mandioca (  ) Cachaça (  ) 

Rapadura (   ) Açúcar (    ) Farinha de milho (   ) Mel (   ) Derivados do leite (    ) Outros ________________ 

Onde ocorre o beneficiamento desta produção __________________________________________________ 

Produz algum tipo de artesanato (   ) Sim (   ) Não Se “sim”, qual ___________________________________ 

Onde é comercializado ____________________________________________________________________ 

Qual a contribuição percentual da renda obtida com a venda de artesanato no orçamento mensal da família _ 

Quais os principais problemas enfrentados para a comercialização desta produção _____________________ 

Já participou de algum curso para aperfeiçoamento dos artesanatos produzidos (  ) Sim (  ) Não  

Participa de algum programa governamental de aquisição de alimentos da agricultura familiar (   ) Sim  (   ) 

Não Qual (    ) PAA (    ) PNAE (   ) Outro _____________________________________________________ 

Há quanto tempo tem participado deste programa _______________________________________________ 

Quanto recebe anualmente _________________________________________________________________ 

Quais os alimentos que têm fornecido a este programa ___________________________________________ 

Com qual frequência (mensal, semanal, semestral etc.) tem fornecido estes alimentos___________________ 

Em quais instituições são entregues (hospitais, creches, escolas, etc.) ________________________________ 

Quem realiza o pagamento da produção entregue _______________________________________________ 

Qual a sua avaliação sobre o programa (   ) Positiva (   ) Regular (   ) Negativa 

Quais são os pontos positivos _______________________________________________________________ 

E os negativos ___________________________________________________________________________ 

Pretende continuar fornecendo alimentos ao programa (   ) Sim (    ) Não Por que ______________________ 
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Em sua opinião, este programa é uma ação do (   ) Governo Federal (   ) Estadual (  ) Prefeitura municipal  

Se “não participa” de algum programa como esses, por que _______________________________________ 

Já tentou participar (   ) Sim  (   ) Não Se “sim”, por que não conseguiu ______________________________ 

Tem intenções de participar futuramente (   ) Sim  (   ) Não Por que _________________________________ 

 

8) Da sociabilidade 
 

Você ou outra pessoa residente neste estabelecimento participa de alguma entidade de interesses coletivos  

(  ) Sim (  ) Não Qual (   ) Associação (    ) Cooperativa  (   ) Outra __________________________________ 

Há quanto tempo ______________ Qual é a finalidade desta entidade _______________________________ 

Com qual propósito participa dela ___________________________________________________________ 

Depois que começou a participar desta entidade, o que mudou na vida de sua família (trabalho, renda, 

qualidade de vida etc.) _____________________________________________________________________ 

Pretende continuar participando dela (   ) Sim  (   ) Não Por que ____________________________________ 

 

9) Das técnicas de produção agropecuária 
 

Quais maquinários e ferramentas utiliza neste estabelecimento (  ) Trator  (  ) Roçadeira elétrica/combustível   

(   ) Pulverizador costal (   ) Colheitadeira  (  ) Arado de tração animal (  ) Arado de tração mecânica                         

(   ) Semeadeira (   ) Aparelho de irrigação (    ) Ordenhadeira mecânica (   ) Enxada (    ) Enxadão (   ) Foice 

(   ) Outros ______________________________________________________________________________ 

Faz o uso de queimadas antes/depois dos plantios (  ) Sim  (  ) Não Por que ___________________________ 

Como é feita a preparação do terreno para plantio (   ) Manual (enxada)  (   ) Tração animal (  ) Tração 

mecânica (trator) (    ) Queimada (cana) (    ) Outra ______________________________________________ 

Como faz a irrigação das culturas agrícolas (   ) Mangueira (   ) Aspersão Convencional (   ) Gotejamento      

(   ) Nenhum equipamento, apenas pelo regime pluvial (    ) Outro __________________________________ 

De onde retira a água usada na lavoura ________________________________________________________ 

No seu estabelecimento, existe algum manejo de recuperação/preservação da água (   ) Sim  (   ) Não Qual __ 

Este manejo foi realizado com o apoio de quem _________________________________________________ 

Quais são as estratégias de enfrentamento da seca que existem em seu estabelecimento _________________ 

Existe na região próxima ao seu estabelecimento alguma área com monocultivo de eucalipto (  ) Sim (  ) Não 

Depois que foram plantadas árvores de eucalipto na região, houve alguma mudança na disponibilidade 

hídrica (   ) Sim  (   ) Não Qual ______________________________________________________________ 

Faz análise do solo nas áreas de lavoura (   ) Sim  (   ) Não Com qual frequência _______________________ 

Onde é feita a análise _____________________________________________________________________ 

Quem analisa os dados e indica os insumos a serem utilizados no solo _______________________________ 

Faz a correção do solo com calcário (   ) Sim  (   ) Não Com qual frequência __________________________ 

Utiliza algum insumo natural para correção do solo (   ) Sim  (   ) Não Qual __________________________ 

Para fertilização do solo, utiliza adubos químicos (   ) Sim  (   ) Não Quais ___________________________ 

Qual a quantidade de adubos químicos utilizada por hectare neste estabelecimento _____________________ 

Com qual frequência utiliza adubos químicos (   ) Anual (   ) Bienal (   ) Trienal (   ) Outra _____________ 

Quanto gasta com adubos químicos __________________________________________________________ 
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A quem você procura buscando orientação para uso de adubos químicos ( ) Outro agricultor  ( ) Casa 

Agropecuária  (   ) EMATER-MG (   ) Ninguém (   ) Outro ________________________________________ 

A EMATER-MG já lhe orientou a utilizar algum adubo químico (   ) Sim  (   ) Não Qual ________________ 

Utiliza adubos orgânicos para fertilização do solo (   ) Sim  (   ) Não Quais ___________________________ 

Você já procurou a EMATER-MG buscando orientação para uso de adubos orgânicos (   ) Sim (   ) Não  

Se sim, qual adubo orgânico o técnico da EMATER-MG lhe orientou a utilizar ________________ 

Você tem interesse em substituir totalmente o uso de adubos químicos por orgânicos em suas lavouras  

(   ) Sim (   ) Não Por que __________________________________________________________________ 

Se isso ocorrer, o que você acha que acontecerá com a produção/produtividade de sua lavoura (  ) Aumentará 

(   ) Diminuirá (   ) Permanecerá estável Por que ________________________________________________ 

Quais as principais dificuldades em se realizar essa substituição ____________________________________ 

Pratica a rotação de culturas (   ) Sim (    ) Não Quais ____________________________________________ 

Se “não”, por que ________________________________________________________________________ 

Faz plantios consorciados (   ) Sim (   ) Não Quais _______________________________________________ 

Se “não”, por que ________________________________________________________________________ 

Faz plantio direto (   ) Sim  (   ) Não Se não, por que _____________________________________________ 

Faz plantio em curvas de nível (   ) Sim  (   ) Não Se não, por que __________________________________ 

Qual a origem das seguintes sementes: 

 Crioula Casa Agropecuária Outra ____________ 

Milho    

Feijão    

Abóbora    

Hortaliças (cenoura, 

alface, couve-flor, 

pimentão, quiabo etc.) 

   

Outras    

 

Em sua opinião, qual semente é melhor (   ) Crioula  (   ) Da casa agropecuária Por que _________________ 

Quando ocorrem casos de doenças e pragas na lavoura ou nos rebanhos, como você procura se informar 

sobre a melhor forma de resolver o problema (  ) Consultando outros agricultores  (  ) Consultando um 

técnico da Casa Agropecuária (  ) Consultando a EMATER-MG (   ) Outra ___________________________ 

O que utiliza para o combate às pragas e doenças na lavoura (  ) Agrotóxicos (   ) Defensivos naturais                 

(  ) Nenhum insumo, pois não conhece algum defensivo natural e é contra o uso de agrotóxicos (   ) Outro __ 

Sobre os agrotóxicos, você: (   ) Já utilizou e não utiliza mais (   ) Ainda utiliza (   ) Nunca utilizou 

Se ainda utiliza, quem fornece o receituário ____________________________________________________ 

Quais agrotóxicos utiliza  __________________________________________________________________ 

Em quais culturas agrícolas _________________________________________________________________ 

Para quais doenças e pragas ________________________________________________________________ 

Utiliza algum equipamento de proteção para aplicação dos agrotóxicos (   ) Sim  (   ) Não Qual ___________ 

O que é feito da embalagem após o uso _______________________________________________________ 
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Independentemente de usar ou não agrotóxicos em suas atividades, em sua opinião qual é o grau de 

facilidade para se comprar este produto sem receituário  

(   ) Extremamente fácil (   ) Fácil  (   ) Difícil  (    ) Extremamente difícil (   ) Não sabe opinar 

Existe algum tipo de fiscalização quanto à comercialização de agrotóxicos no município (   ) Sim (   ) Não     

(   ) Não sabe informar E quanto ao uso nas lavouras (   ) Sim (   ) Não 

Você conhece casos de contaminação pelo uso de agrotóxicos nesta localidade ou em outra deste município  

(   ) Sim (   ) Não Se “sim”, quais ____________________________________________________________ 

Você já procurou a EMATER-MG buscando orientação para algum caso de doenças ou pragas  (  ) Sim (  ) 

Não Se sim, para qual caso _________________________________________________________________ 

Você já foi orientado por algum técnico da EMATER-MG a utilizar agrotóxicos (   ) Sim  (   ) Não Se “sim”, 

quais foram indicados _____________________________________________________________________ 

Se precisar utilizar algum agrotóxico, você acredita que o técnico da EMATER-MG irá lhe dar um 

receituário para isso (   ) Sim  (   ) Não Por que _________________________________________________ 

Você já foi orientado por algum técnico da EMATER-MG a utilizar defensivos naturais na lavoura 

(   ) Sim  (   ) Não Se “sim”, quais foram indicados ______________________________________________ 

Se ainda utiliza algum agrotóxico na lavoura, você tem interesse em substituí-lo pelo uso de defensivos 

naturais ou outra forma de combate (   ) Sim (   ) Não Por que _____________________________________ 

Se isso ocorrer, o que você acha que acontecerá com a produção/produtividade de sua lavoura  

(  ) Aumentará (   ) Diminuirá (   ) Permanecerá estável Por que ____________________________________ 

Quais as principais dificuldades em se realizar essa substituição ____________________________________ 

Se “utiliza defensivos naturais”, especifique-os _________________________________________________ 

Em quais culturas agrícolas e criações de animais você utiliza defensivos naturais para combate a doenças e 

pragas _________________________________________________________________________________ 

Com qual frequência são utilizados __________________________________________________________ 

Quais os tipos de doenças e pragas você costuma combater com estes defensivos naturais _______________ 

Em média, qual o grau de eficácia destes defensivos (   ) 100%   (   ) 70 %  (   ) 50% (   ) 30%  (   ) Nulo 

Com quem você aprendeu a utilizá-los (  ) Família – conhecimento intergeracional (  ) Outros agricultores        

(  ) EMATER-MG (  ) ONGs ______________________________________________ (  ) Outros _______ 

Quais doenças e pragas nas lavouras e nas criações de animais você gostaria de combater com defensivos 

naturais, mas não o faz porque não conhece algum indicado para elas ______________________________ 

Da produção agropecuária em que não utiliza agrotóxicos, você recebe um preço especial durante a 

comercialização (   ) Sim (   ) Não Qual _______________________________________________________ 

Os consumidores que adquirem estes alimentos se preocupam em saber se há ou não agrotóxico neles            

(  ) Sim  (  ) Não 

Quais são as vantagens em produzir alimentos sem o uso de agrotóxicos _____________________________ 

Quais são os problemas em produzir alimentos sem o uso de agrotóxicos ____________________________ 

 

10) Dos serviços de ATER 
 

Você recebe algum tipo de serviço de ATER em seu estabelecimento (   ) Sim (   ) Não  

Se sim, quem fornece (   ) EMATER-MG  (    ) Casas Agropecuárias (   ) Cooperativa (   ) ONGs (   ) Outra  

Com qual frequência (   ) Mensal  (   ) Semestral  (   ) Anual  (   ) Outra ______________________________ 

Para qual finalidade _______________________________________________________________________ 
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Você paga por este serviço (   ) Sim  (   ) Não Se “sim”, quanto ____________________________________ 

Sobre a EMATER-MG, com qual frequência os técnicos da empresa visitam o seu estabelecimento ou esta 

localidade (   ) Mensal  (   ) Trimestral  (   ) Semestral  (   ) Anual  (   ) Outra __________________________ 

Quando a EMATER-MG visita esta localidade, de que forma se realiza o trabalho extensionista  

(   ) No estabelecimento  (   ) Em grupos de agricultores (   ) Com todos as famílias da localidade  (   ) Outra  

Há alguma possibilidade de se realizar o atendimento no estabelecimento (   ) Sim (   ) Não 

Qual o tempo médio (em horas) que permanece o técnico da EMATER-MG nesta localidade  

Você já pagou pelo serviço de ATER prestado pela EMATER-MG (   ) Sim  (   ) Não Quanto foi pago _____ 

Em que ano ______________________________ Para qual serviço _______________________________ 

Durante o atendimento: 

( ) Os técnicos da empresa apenas divulgam conhecimentos e técnicas novas para as atividades agropecuárias 

sem consulta à comunidade 

(  ) Os técnicos da empresa escutam os problemas relatados pelos agricultores e em seguida informam apenas 

o que deve ser feito 

(  ) Os técnicos da empresam procuram resolver os problemas em conjunto com os agricultores, dialogando e 

buscando uma solução em que o agricultor possa tanto ensinar quanto aprender. 

Quando você procura o serviço da EMATER-MG na sede do município, solicitando uma visita em seu 

estabelecimento ou localidade, qual o tempo de espera para que os funcionários da empresa atendam ao 

pedido: 

(   ) Menos de 1 mês (   ) De 1 a três 3 meses  (   ) De 4 a 8 meses (   ) De 9 a 12 meses (   ) Maior que 1 ano 

Quando o técnico da EMATER-MG presta um serviço de ATER, qual o grau de facilidade que você tem em 

compreender o que ele lhe diz 

(   ) Muito fácil (   ) Fácil (   ) Difícil (   ) Muito difícil 

Quando o técnico da EMATER-MG presta um serviço de ATER, ele procura aprender contigo alguma 

técnica ou conhecimento que você herdou de seus pais/avós nas atividades agropecuárias (    ) Sim  (   ) Não 

Você já transmitiu alguma técnica ou conhecimento ao funcionário da EMATER-MG (   ) Sim  (   ) Não 

Se “sim”, qual ___________________________________________________________________________ 

Você acredita que possa ensinar algo de agricultura e pecuária aos técnicos da EMATER-MG  

( ) Sim  ( ) Não Por que ____________________________________________________________________ 

Quais os trabalhos realizados pela EMATER-MG nesta localidade nos últimos 10 anos _________________ 

A EMATER-MG já realizou algum trabalho destinado exclusivamente às mulheres (   ) Sim  (   ) Não  

Qual ___________________________________________________________________________________ 

Quando ________________________________________________________________________________ 

Quais os resultados obtidos com este trabalho __________________________________________________ 

Qual a avaliação que você faz deste trabalho (   ) Negativa  (   ) Regular  (   ) Positiva 

A EMATER-MG já realizou algum trabalho destinado exclusivamente aos jovens (   ) Sim  (   ) Não  

Qual _____________________________________________________________________ 

Quando ___________________________________________________________________ 

Quais os resultados obtidos com este trabalho ______________________________________________ 

Qual a avaliação que você faz deste trabalho (   ) Negativa  (   ) Regular  (   ) Positiva 
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A EMATER-MG já realizou algum trabalho destinado a recuperação/preservação dos recursos hídricos nesta 

localidade (   ) Sim  (   ) Não Qual ___________________________________________________________ 

Quais os resultados obtidos com este trabalho __________________________________________________ 

Qual a avaliação que você faz deste trabalho (   ) Negativa  (   ) Regular  (   ) Positiva 

Depois que o serviço de ATER é prestado pela EMATER-MG, há algum tipo de avaliação por parte da 

empresa quanto a eficácia do serviço (   ) Sim (   ) Não  

Quais são as principais dificuldades enfrentadas para se alcançar melhores resultados ___________________ 

Como avalia o serviço de ATER prestado pela EMATER-MG  

(   ) Excelente  (   ) Muito bom  (   ) Bom  (   ) Ruim  (   ) Péssimo 

Sobre o PRONAF, você já ouviu falar do programa (   ) Sim   (   ) Não 

Você já recorreu ao financiamento do Programa (   ) Sim (   ) Não  

Se “sim”, quantas vezes ___________________________________________________________________ 

Para qual finalidade _______________________________________________________________________ 

Em qual modalidade do programa foi obtido o crédito ____________________________________________ 

Qual foi o valor do financiamento obtido ______________________________________________________ 

Em que aplicou os recursos obtidos __________________________________________________________ 

O recurso fornecido foi suficiente para atender aos seus objetivos (   ) Sim  (   ) Não Se “não”, por que _____ 

Quem fez o “Projeto” para acesso ao financiamento _____________________________________________ 

Como surgiu o interesse em fazer este projeto __________________________________________________ 

Como você avalia os resultados obtidos após a execução do projeto  

(   ) Excelentes  (   ) Muito bons  (   ) Bons  (   ) Ruins  (   ) Péssimos 

Pretende fazer novamente outro projeto para o programa (    ) Sim   (   ) Não  

Se “não” recorreu ao PRONAF, por que ______________________________________________________ 

Pretende recorrer aos recursos do programa futuramente (   ) Sim  (   ) Não ___________________________ 

Você percebeu alguma mudança no serviço extensionista ao longo dos últimos 10 anos (   ) Sim  (   ) Não  

Qual ___________________________________________________________________________________ 

Em sua opinião, quais os pontos positivos do trabalho extensionista neste município ___________________ 

E os negativos ___________________________________________________________________________ 

O que é preciso melhorar no trabalho extensionista ______________________________________________ 

 

11) Dos projetos de Desenvolvimento Rural executados desde 2004 
 

Nos últimos 10 (dez) anos foi executado algum projeto de desenvolvimento territorial rural nesta localidade  

(   ) Sim   (    ) Não Qual(is) ________________________________________________________________ 

Em que ano_____________________________________________________________________________ 

Qual o valor total do projeto _______________________________________________________________ 

Qual a fonte de financiamento ______________________________________________________________ 

Quais entidades (governamentais e não-governamentais) foram responsáveis pela execução do projeto ____ 

Quais foram os objetivos do projeto __________________________________________________________ 
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Como foram definidos estes objetivos: 

(    ) A partir dos objetivos já definidos nos editais da entidade financiadora 

(    ) A partir de demanda dos agricultores desta localidade 

(    ) A partir de recomendações das entidades executoras   

(    ) Outro ________________________________________________________________________ 

Como se deu a participação dos sujeitos beneficiados por este projeto em sua elaboração: 

(  ) Passiva – o projeto foi elaborado sem a participação dos sujeitos na escolha dos objetivos, metodologias e 

cronograma de trabalho 

(   ) Consultiva – os sujeitos apenas relataram os problemas vivenciados por seu grupo e suas demandas, sem 

participar ativamente na elaboração do projeto 

(   ) Ativa – os sujeitos relataram seus problemas e demandas, contribuíram na elaboração e execução dos 

projetos 

Foi realizado algum tipo de avaliação dos resultados obtidos nestes projetos (   ) Sim  (    ) Não  

Se “sim”, como __________________________________________________________________________ 

Qual a avaliação que você faz dos resultados obtidos com este(s) projeto(s)  

    (   ) Negativa  (   ) Regular  (   ) Positiva 

Por que ________________________________________________________________________________ 

Quais são as principais demandas dos agricultores desta localidade em termos de projetos de 

desenvolvimento rural _____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA – TÉCNICOS EXTENSIONISTAS 
 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

Na condição de doutorando do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Faculdade de Ciências 

e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Campus de Presidente Prudente – 

SP (PPGG-FCT-UNESP), eu, Raphael Fernando Diniz, encontro-me atualmente realizando um estudo sobre 

as mudanças ocorridas no extensionismo rural desde a institucionalização da Política Nacional de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (PNATER) em 2004.  

O estudo tem o propósito de investigar os avanços e desafios das instituições públicas de ATER em 

se adequar a esta nova política extensionista, tendo como recorte territorial o Vale do Jequitinhonha mineiro, 

onde desenvolvemos trabalhos de pesquisa e extensão universitária em comunidades de agricultores 

familiares e quilombolas desde o ano de 2009.  

Para o desenvolvimento da pesquisa, entrevistaremos Técnicos Extensionistas da Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER-MG) nos municípios 

pertencentes às regiões do Alto, Baixo e Médio Jequitinhonha, buscando respostas para questões relativas à 

PNATER e ao extensionismo mineiro.  

Se houver o consentimento dos técnicos, as entrevistas serão gravadas e transcritas. Ressalto, desde 

já, que os dados dos depoimentos estarão sob sigilo ético e somente o pesquisador terá acesso a eles, e a 

identidade dos entrevistados será mantida em sigilo, de modo que ela não oferece nenhum risco aos/às 

informantes. 

Saliento, ainda, que a concessão da entrevista é inteiramente voluntária, garantindo-lhes a plena 

liberdade de concedê-la ou não. 

Estarei inteiramente à disposição para esclarecimentos, antes e depois da realização do estudo.  

Este estudo, de acordo com os objetivos traçados para investigação, possibilita-nos construir um 

trabalho que possa ser útil à EMATER-MG, ao Estado e, principalmente, aos agricultores 

beneficiários dos serviços de extensão, proporcionando-lhes instrumentos que possam servir de base para a 

construção de políticas públicas que visam o contínuo aprimoramento deste serviço em atendimento às 

demandas dos profissionais envolvidos com a atividade de extensão rural e da agricultura familiar do estado 

de Minas Gerais. 

Neste sentido, nos comprometemos ao final da pesquisa a retornar à EMATER-MG com os 

resultados do trabalho, repassando à instituição uma cópia da Tese defendida. 

Para resguardo de direitos, deixo à sua disposição os telefones, e-mail e endereço para contato 

comigo, com meu orientador, Prof. Dr. Antonio Nivaldo Hespanhol, e do Programa de Pós-Graduação ao 

qual esta pesquisa está vinculada.  
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Sem mais para o momento, reitero protestos de mais elevada e estima consideração. 

Caso concorde em participar desse estudo, o que de antemão agradeço, por favor, preencha o termo 

de consentimento a seguir: 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO  

Concordo em participar da pesquisa oferecendo informações e esclarecimentos em caráter de 

entrevista para o doutorando Raphael Fernando Diniz. Estou ciente dos objetivos e procedimentos a serem 

realizados.  

O pesquisador fica autorizado a transcrever e publicar, para fins científicos, o mencionado 

depoimento, no todo ou em partes, com a ressalva de manter o meu nome enquanto depoente em sigilo. 

 

 

__________________________________________________________________ 

Nome do entrevistado 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Local 

 

___________de __________________________________ de 20________ 

 

 

Contatos: 

Raphael Fernando Diniz 

(031) 9319-2653 / (018) 9-8825-8631; rfdiniz87@gmail.com / dinizrf@outlook.com  

Endereço: Rua Nilza Pereti e Silva, 219, Jardim das Rosas, Presidente Prudente, SP, CEP: 19.060-210 

 

Antonio Nivaldo Hespanhol – Orientador  

(018) 3229-5665; nivaldo@fct.unesp.br  

Rua Roberto Simonsen, 305, Centro Educacional, 19.060-900 - Presidente Prudente, SP 

CEP: 19060-900  

 

Programa de Pós-Graduação em Geografia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Campus de Presidente Prudente – SP (PPGG-FCT-UNESP)  

(18) 3229-5317 / (018) 3229-5316; posgrad@fct.unesp.br 

Rua Roberto Simonsen, 305, Centro Educacional, Presidente Prudente, SP, CEP: 19060-900 
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APÊNDICE G 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA – AGRICULTORES FAMILIARES, 

INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E ASSENTADOS DE REFORMA AGRÁRIA 
 
Prezado(a) Senhor(a), 

 

Na condição de doutorando do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Faculdade de Ciências 

e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Campus de Presidente Prudente – 

SP (PPGG-FCT-UNESP), eu, Raphael Fernando Diniz, encontro-me atualmente realizando um estudo sobre 

as mudanças ocorridas no extensionismo rural desde a institucionalização da Política Nacional de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (PNATER) em 2004.  

O estudo tem o propósito de investigar os avanços e desafios das instituições públicas de ATER em 

se adequar a esta nova política extensionista, tendo como recorte territorial o Vale do Jequitinhonha mineiro, 

onde desenvolvemos trabalhos de pesquisa e extensão universitária em comunidades de agricultores 

familiares e quilombolas desde o ano de 2009.  

Para o desenvolvimento da pesquisa, realizaremos entrevistas junto aos/às agricultores(as) 

familiares, quilombolas e indígenas beneficiários dos serviços de extensão prestados nos municípios 

pertencentes às regiões do Alto, Baixo e Médio Jequitinhonha, buscando respostas para questões relativas à 

PNATER e ao extensionismo mineiro.  

Após a concessão de autorização pelos(as) agricultores(as) entrevistados(as), as entrevistas serão 

gravadas e transcritas. Ressalto, desde já, que os dados dos depoimentos estarão sob sigilo ético e somente o 

pesquisador terá acesso a eles, e a identidade dos entrevistados será mantida em sigilo, de modo que ela não 

ofereça nenhum risco aos/às informantes. 

Saliento, ainda, que a concessão da entrevista é inteiramente voluntária, garantindo-lhes a plena 

liberdade de concedê-la ou não. 

Estarei inteiramente à disposição para esclarecimentos, antes e depois da realização do estudo.  

Este estudo, de acordo com os objetivos traçados para investigação, possibilita-nos construir um 

trabalho que possa ser útil à EMATER-MG, ao Estado e, principalmente, aos agricultores 

beneficiários dos serviços de extensão, proporcionando-lhes instrumentos que possam servir de base para a 

construção de políticas públicas que visam o contínuo aprimoramento deste serviço em atendimento às 

demandas dos profissionais envolvidos com a atividade de extensão rural e da agricultura familiar do estado 

de Minas Gerais. 

Para resguardo de direitos, deixo à sua disposição os telefones, e-mail e endereço para contato 

comigo, com meu orientador, Prof. Dr. Antonio Nivaldo Hespanhol, e com o Programa de Pós-Graduação ao 

qual esta pesquisa está vinculada.  

Sem mais para o momento, reitero protestos de mais elevada e estima consideração. 
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Caso concorde com sua participação nesse estudo, o que de antemão agradeço, por favor, preencha o 

termo de consentimento a seguir: 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO  

Concordo em participar da pesquisa oferecendo informações e esclarecimentos em caráter de 

entrevista para o doutorando Raphael Fernando Diniz. Estou ciente dos objetivos e procedimentos a serem 

realizados.  

O pesquisador fica autorizado a transcrever e publicar, para fins científicos, o mencionado 

depoimento, no todo ou em partes, com a ressalva de manter o meu nome enquanto depoente em sigilo. 

 

__________________________________________________________________ 

Nome do entrevistado 

 

__________________________________________________________________ 

Local 

 

___________de __________________________________ de 20_________ 

 

 

Contatos: 

Raphael Fernando Diniz 

(031) 9319-2653 / (018) 9-8825-8631; rfdiniz87@gmail.com / dinizrf@outlook.com  

Endereço: Rua Nilza Pereti e Silva, 219, Jardim das Rosas, Presidente Prudente, SP, CEP: 19.060-210 

 

Antonio Nivaldo Hespanhol – Orientador  

(018) 3229-5665; nivaldo@fct.unesp.br  

Rua Roberto Simonsen, 305, Centro Educacional, 19.060-900 - Presidente Prudente, SP 

CEP: 19060-900  

 

Programa de Pós-Graduação em Geografia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Campus de Presidente Prudente – SP (PPGG-FCT-UNESP)  

(18) 3229-5317 / (018) 3229-5316; posgrad@fct.unesp.br 

Rua Roberto Simonsen, 305, Centro Educacional, Presidente Prudente, SP, CEP: 19060-900 
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APÊNDICE H 

VALOR TRANSFERIDO PELO MDA ÀS ENTIDADES PARCEIRAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PNATER, SEGUNDO AS GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA 

FEDERAÇÃO 2003-2015 
 

Grandes regiões e 

Unidades da 

Federação 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

TOTAL BRASIL R$ 21.820.187,98 R$ 35.927.709,79 R$ 51.720.295,27 R$ 97.769.754,15 R$ 165.548.942,00 R$ 137.646.598,07 R$ 233.724.899,74 R$ 183.348.289,70 R$ 58.648.270,65 R$ 525.359.617,05 R$ 173.718.853,65 R$ 336.275.318,06 R$ 2.021.508.736,11 

RS R$ 1.689.150,00 R$ 2.047.207,20 R$ 10.170.699,88 R$ 10.109.479,26 R$ 14.523.221,97 R$ 8.743.596,00 R$ 5.483.239,96 R$ 16.039.370,64 R$ 4.653.054,56 R$ 79.282.508,18 R$ 40.050.907,13 R$ 36.132.203,79 R$ 228.924.638,57 

SC R$ 1.150.000,00 R$ 1.767.604,00 R$ 3.902.776,89 R$ 8.479.288,01 R$ 6.323.251,31 R$ 13.244.081,50 R$ 9.097.328,00 R$ 3.044.218,87 R$ 3.356.845,48 R$ 10.956.311,69 R$ 13.482.609,70 R$ 28.007.085,47 R$ 102.811.400,92 

PR R$ 1.696.800,00 R$ 2.784.465,50 R$ 2.106.568,57 R$ 6.538.050,05 R$ 9.524.380,86 R$ 6.491.269,40 R$ 21.708.898,15 R$ 7.812.875,47 R$ 1.118.194,85 R$ 47.745.122,53 R$ 2.528.899,48 R$ 32.616.560,63 R$ 142.672.085,49 

PR/SC R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.709.461,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.709.461,29 

TOTAL REGIÃO 

SUL 
R$ 4.535.950,00 R$ 6.599.276,70 R$ 16.180.045,34 R$ 25.126.817,32 R$ 30.370.854,14 R$ 28.478.946,90 R$ 36.289.466,11 R$ 26.896.464,98 R$ 9.128.094,89 R$ 144.693.403,69 R$ 56.062.416,31 R$ 96.755.849,89 R$ 481.117.586,27 

SP R$ 466.850,00 R$ 876.688,66 R$ 1.416.420,00 R$ 3.953.728,25 R$ 1.099.995,72 R$ 119.612,00 R$ 5.442.872,33 R$ 1.251.810,30 R$ 0,00 R$ 3.562.042,61 R$ 8.127.830,17 R$ 19.477.160,92 R$ 45.795.010,96 

MG R$ 2.324.800,00 R$ 4.326.611,00 R$ 5.906.605,00 R$ 6.689.275,88 R$ 8.538.363,49 R$ 3.718.172,22 R$ 14.670.704,19 R$ 16.629.827,90 R$ 2.076.595,55 R$ 9.590.981,53 R$ 8.624.465,12 R$ 46.203.120,51 R$ 129.299.522,39 

ES R$ 406.050,00 R$ 1.927.420,00 R$ 1.755.060,00 R$ 1.434.124,70 R$ 700.000,00 R$ 1.463.813,90 R$ 5.039.354,48 R$ 1.609.752,48 R$ 830.461,22 R$ 12.084.381,24 R$ 8.515.507,92 R$ 1.455.963,31 R$ 37.221.889,25 

RJ R$ 617.853,00 R$ 492.460,00 R$ 1.520.656,36 R$ 881.466,00 R$ 2.394.610,69 R$ 5.036.451,09 R$ 6.124.259,96 R$ 2.092.244,03 R$ 0,00 R$ 7.284.585,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26.444.586,15 

MG/SP R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.693.596,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.693.596,06 

TOTAL REGIÃO 

SUDESTE 
R$ 3.815.553,00 R$ 7.623.179,66 R$ 10.598.741,36 R$ 12.958.594,83 R$ 12.732.969,90 R$ 10.338.049,21 R$ 31.277.190,96 R$ 21.583.634,71 R$ 2.907.056,77 R$ 36.215.586,46 R$ 25.267.803,21 R$ 67.136.244,74 R$ 242.454.604,81 

DF R$ 1.555.650,00 R$ 2.976.169,00 R$ 2.701.778,74 R$ 11.591.304,61 R$ 12.213.681,68 R$ 15.758.884,26 R$ 16.669.597,33 R$ 7.005.782,24 R$ 0,00 R$ 1.455.595,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 71.928.443,56 

GO R$ 410.000,00 R$ 931.449,50 R$ 599.922,00 R$ 4.318.492,19 R$ 1.789.690,10 R$ 3.700.000,00 R$ 4.025.100,00 R$ 1.220.862,45 R$ 0,00 R$ 11.940.850,10 R$ 2.782.486,18 R$ 7.436.003,93 R$ 39.154.856,45 

MT R$ 400.000,00 R$ 702.545,80 R$ 687.548,00 R$ 1.004.799,02 R$ 4.861.869,52 R$ 100.410,00 R$ 9.386.742,80 R$ 4.049.530,02 R$ 0,00 R$ 19.683.918,60 R$ 5.125.580,20 R$ 6.086.020,97 R$ 52.088.964,93 

MS R$ 800.000,00 R$ 470.209,82 R$ 0,00 R$ 1.689.996,00 R$ 2.108.122,42 R$ 149.993,17 R$ 4.979.332,24 R$ 4.396.075,15 R$ 0,00 R$ 5.973.009,06 R$ 8.922.931,48 R$ 414.163,57 R$ 29.903.832,91 

VÁRIOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.077.056,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.077.056,52 

TOTAL REGIÃO 

CENTRO-OESTE 
R$ 3.165.650,00 R$ 5.080.374,12 R$ 3.989.248,74 R$ 18.604.591,82 R$ 20.973.363,72 R$ 19.709.287,43 R$ 35.060.772,37 R$ 16.672.249,86 R$ 0,00 R$ 41.130.429,98 R$ 16.830.997,86 R$ 13.936.188,47 R$ 195.153.154,37 

AL R$ 410.600,00 R$ 678.920,00 R$ 678.190,00 R$ 186.528,50 R$ 4.792.953,96 R$ 1.125.410,10 R$ 8.143.141,00 R$ 3.921.395,24 R$ 2.001.485,72 R$ 10.231.755,36 R$ 10.075.556,14 R$ 6.925.301,74 R$ 49.171.237,76 

BA R$ 1.330.900,00 R$ 2.851.049,00 R$ 4.314.030,83 R$ 5.964.765,72 R$ 14.080.906,80 R$ 6.824.086,20 R$ 20.208.740,43 R$ 21.510.792,97 R$ 16.042.115,96 R$ 21.945.977,92 R$ 4.471.562,88 R$ 57.888.838,29 R$ 177.433.767,00 

CE R$ 526.000,00 R$ 1.407.594,56 R$ 1.590.209,60 R$ 4.996.326,45 R$ 13.238.006,78 R$ 4.491.397,00 R$ 26.658.269,03 R$ 2.236.000,00 R$ 5.795.933,01 R$ 36.058.841,26 R$ 8.729.342,23 R$ 18.071.266,37 R$ 123.799.186,29 

MA R$ 1.017.250,00 R$ 1.141.900,00 R$ 404.370,00 R$ 3.128.089,70 R$ 5.116.808,64 R$ 223.145,00 R$ 2.142.000,00 R$ 3.420.145,30 R$ 10.945.554,14 R$ 68.291.885,03 R$ 0,00 R$ 6.559.485,72 R$ 102.390.633,53 

PB R$ 379.050,00 R$ 1.290.638,00 R$ 1.440.603,00 R$ 2.647.877,50 R$ 5.567.049,54 R$ 448.320,00 R$ 9.994.411,00 R$ 4.007.282,92 R$ 2.058.527,27 R$ 9.053.858,40 R$ 7.036.073,80 R$ 7.824.994,86 R$ 51.748.686,29 

PE R$ 784.150,00 R$ 2.195.490,57 R$ 3.170.443,55 R$ 2.848.619,61 R$ 14.997.610,15 R$ 4.253.806,63 R$ 18.982.395,50 R$ 17.024.765,20 R$ 4.146.024,32 R$ 13.521.002,24 R$ 19.570.498,03 R$ 8.988.357,98 R$ 110.483.163,78 

PI R$ 1.706.550,00 R$ 1.222.516,00 R$ 795.266,00 R$ 3.532.865,90 R$ 4.926.238,17 R$ 16.302.134,14 R$ 5.674.686,23 R$ 12.995.015,79 R$ 2.019.510,64 R$ 30.827.497,83 R$ 5.690.726,08 R$ 0,00 R$ 85.693.006,78 

RN R$ 369.300,00 R$ 1.164.207,00 R$ 4.683.924,40 R$ 3.440.289,61 R$ 6.717.447,65 R$ 8.646.630,50 R$ 7.983.792,21 R$ 6.942.330,59 R$ 1.814.371,84 R$ 14.419.983,07 R$ 2.006.655,47 R$ 5.063.586,84 R$ 63.252.519,18 

SE R$ 485.850,00 R$ 590.733,00 R$ 250.000,00 R$ 1.137.907,50 R$ 3.937.296,32 R$ 8.923.950,00 R$ 3.958.542,50 R$ 5.262.952,39 R$ 816.491,50 R$ 14.630.005,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39.993.728,23 

CE/RN/PB/PI/MA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.636.110,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.636.110,03 

AL/PE/SE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.535.304,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.535.304,66 

PB/RN R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.670.610,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.670.610,60 

VÁRIOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.077.056,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.077.056,42 

TOTAL REGIÃO 

NORDESTE 
R$ 7.009.650,00 R$ 12.543.048,13 R$ 17.327.037,38 R$ 27.883.270,49 R$ 73.374.318,01 R$ 51.238.879,57 R$ 103.745.977,90 R$ 77.320.680,40 R$ 45.640.014,40 R$ 230.899.887,84 R$ 57.580.414,63 R$ 111.321.831,80 R$ 815.885.010,55 

AC R$ 459.800,00 R$ 751.272,80 R$ 532.494,00 R$ 2.617.618,12 R$ 1.789.030,98 R$ 6.611.718,10 R$ 1.500.600,00 R$ 2.610.444,63 R$ 973.104,59 R$ 7.415.486,97 R$ 0,00 R$ 3.961.013,33 R$ 29.222.583,52 

AM R$ 409.100,00 R$ 644.847,00 R$ 661.977,68 R$ 739.437,00 R$ 10.354.785,33 R$ 6.990.894,64 R$ 3.637.477,40 R$ 2.347.152,96 R$ 0,00 R$ 22.192.014,37 R$ 4.817.278,33 R$ 920.664,54 R$ 53.715.629,25 

AP R$ 301.050,00 R$ 299.927,22 R$ 150.210,00 R$ 979.853,00 R$ 0,00 R$ 2.063.654,00 R$ 732.873,00 R$ 1.280.025,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.820.289,33 R$ 0,00 R$ 9.627.881,55 

PA R$ 1.040.000,00 R$ 1.026.698,00 R$ 639.453,00 R$ 5.066.802,41 R$ 11.029.574,93 R$ 4.375.886,65 R$ 20.302.466,00 R$ 22.657.926,79 R$ 0,00 R$ 17.327.297,09 R$ 6.170.795,18 R$ 9.979.340,19 R$ 99.616.240,24 

RO R$ 458.234,98 R$ 557.873,60 R$ 639.341,78 R$ 1.535.109,16 R$ 1.045.427,38 R$ 2.809.069,66 R$ 200.000,00 R$ 8.921.651,68 R$ 0,00 R$ 10.373.466,00 R$ 3.168.858,80 R$ 18.941.763,99 R$ 48.650.796,55 

RR R$ 302.800,00 R$ 300.240,00 R$ 150.000,00 R$ 650.000,00 R$ 119.998,89 R$ 2.965.900,00 - R$ 259.951,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.822.276,48 R$ 11.571.166,91 

TO R$ 322.400,00 R$ 500.972,56 R$ 851.745,99 R$ 1.607.660,00 R$ 3.758.618,72 R$ 2.064.311,91 R$ 978.076,00 R$ 2.798.107,15 R$ 0,00 R$ 15.112.045,13 R$ 0,00 R$ 6.500.145,00 R$ 34.494.082,09 

TOTAL REGIÃO 

NORTE 
R$ 3.293.384,98 R$ 4.081.831,18 R$ 3.625.222,45 R$ 13.196.479,69 R$ 28.097.436,23 R$ 27.881.434,96 R$ 27.351.492,40 R$ 40.875.259,75 R$ 973.104,59 R$ 72.420.309,08 R$ 17.977.221,64 R$ 47.125.203,16 R$ 286.898.380,11 

Fonte: MDA/SAF/DATER, 2015. Tabulação e organização: DINIZ, R. F. 2015. *Observação: Nos documentos disponibilizados pelo MDA não constam quais estados receberam os recursos financeiros disponibilizados pelo ministério no ano de 2012 para a Chamada Pública 

“Mais Gestão Biodiesel”, apenas a denominação “vários”.  

Obs.: Nos valores estão computados recursos de emendas parlamentares. No ano 2003, como não existia ação ATER, foram utilizados recursos provenientes do MDS e MDA. Não estão computados recursos da Capacitação de Técnicos de ATER. Não foram computados 

recursos aplicados nos PCT. 


