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RESUMO: Os temas reforma agrária e extensão rural, no Brasil, sempre remetem a polêmicas, 
denúncias de morosidades nos processos e, muitas vezes, a descaso do Estado. Contudo, hoje já 
se definiu uma proposta política que pretende dar uma atenção especial aos assentamentos de 
reforma agrária já implantados no país, em razão não só da existência significativa desses, mas 
em razão da presença reivindicatória desses novos cidadãos do campo brasileiro. Aqui são 
discutidos temas pertinentes ao trabalho de “assessoria técnica” voltada especificamente para 
esses assentamentos, pois ele tem colocado vários problemas operacionais e conceituais. A 
dimensão técnica coloca em cheque o paradigma desenvolvimentista e produtivista da Revolução 
Verde, no qual a maioria dos técnicos é formada, cuja alternativa técnica, por si só, não mais dá 
conta do desenvolvimento buscado por muitos assentamentos implantados em áreas de ex-
latifúndios bastante degradados. Essa nova extensão rural para assentamentos está sendo 
colocada como uma assessoria e na condição de serviço. Como uma forma de valorizar o espaço 
agrário dos assentamentos, essa assessoria é resultado da pressão dos movimentos sociais do 
campo e pretende ser não só técnica, mas ambiental e social à Reforma Agrária. Sob a 
denominação de serviço de ATES, esse serviço tem como foco um desenvolvimento pautado pela 
busca da dignidade na vida do campo. Nessa proposta além dos desafios técnicos implicados, o 
trabalho do técnico envolve, simultaneamente, aspectos sociais e organizativos, além de 
preocupações com a sustentabilidade ambiental. Essa nova perspectiva de extensão rural não 
permite que se atribua ao meio rural a concepção de um espaço social do atraso, pois essa é uma 
visão distorcida, cuja expectativa exclusivamente produtivista não atende às necessidades 
primárias das famílias assentadas. Para essa mudança de paradigma, outras metodologias, mais 
participativas e cidadãs, são exigidas, além da necessária interface com outra concepção de 
ciência para agricultura, a Agroecologia, que permite respeito ao ambiente, e nele incluso, ao ser 
humano socialmente situado. Na medida em que o trabalho de Ates envolve aspectos de ordem 
não só técnica, mas também científica, política, institucional e ideológica, as definições políticas 
têm enfrentado limites operacionais em razão das tradições institucionalmente já consolidadas. 
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RURAL EXTENSION FOR SETTLED FARMERS AND THE RIGHT PROFILE OF 
TECHNICIANS FOR A WELL-DONE JOB: THE BRAZILIAN STATE INTO A NEW 

GEAR 
 
 
ABSTRACT: The subject of land Reform and rural extension in Brazil, always allude to 
controversy, denouncement, sluggish of process, and so often, carelessness of the government. 
Nevertheless, today, another political proposal has been discussed, which intend to pay a special 
attention to the settlement already established in the country. A significant and important 
pathway must be covered towards that, just in order to give a reasonable response to the people in 
the countryside and listening to what they are claiming. The topics presented in the paper are 
relevant for a well done job of “technical assistance” geared specifically to them, which has 
placed a large number of conceptual and operational mistakes. The technical dimension puts into 
check a developmental and productiveness paradigm of the Green Revolution, in which the 
majority of the experts is formed. 
By other hand, what the settled people is requiring is a more flexible approach, more close to 
their own expectations, a development engaged with their own perspectives, in a way to help 
them more effectively. 
The new extension to rural settlements is being place as an advised and provided service. As a 
form of enhancing this space and all efforts involved in the settlement, the origin of such advice 
comes from a pressure of social movements in the fields and wants to be not only technical, but 
environmental and social to the land reform. Under the name of ATES (The Service for 
Environmental, Social and Technical Assistance to Land Reform), this service tries to focalize a 
real development and to dignify the life of those who live in the farm land. The technicians must 
face a new challenge, closer to social and political aspects and really concerned about 
environmental sustainability. The idea of small-minded people and retrograde space must be 
refused. 
For this changing paradigm, other methodologies could be considered, the ones that enable the 
citizens to take part in the process as a whole. To show a useful alternatives and a  clear interface 
connected with other branch of science, should be a plus, just to reach the best and possibly 
upgraded the results. For this, an organized effort besides a very serious political coordination 
would be extremely important for the success of this program.   
 
Key-words: Ates, Settlements, Land Reform. Agroecology.  
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho analisa as condições de possibilidade do serviço de Assessoria Técnica, 

Social e Ambiental à Reforma Agrária (Ates), como uma política de extensão rural específica 

para os assentamentos de Reforma Agrária, no Brasil. Inicialmente é discutida a 

institucionalização da Extensão Rural, desde seu momento como instituição de fomento até sua 

atuação como empresa Estatal. Em seguida é apresentada uma leitura do texto que propõe a atual 

PNTER (Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural) e sua proposta paralela 

como Ates. Dessa análise, pretende-se dar subsídios para a discussão do papel do extensionista 

nessas novas propostas de implementação de políticas públicas para o campo brasileiro.  

Reconhecer as inegáveis boas intenções dessas atuais políticas, como bem diz DIAS 

(2004) não significa assumir que a Ates é apenas uma benesse do Estado, mas sim resultado de 

longas articulações políticas e lutas dos movimentos sociais pela Reforma Agrária. Suas 

reivindicações só foram colocadas na agenda governamental por meio de estratégias de pressão 

aos governos que deram visibilidade ao que foi uma legítima forma geradora e definidora de 

demandas sociais.  

 
PARA MELHOR COMPREENDER A EXTENSÃO RURAL NO BRASIL 
 

Para melhor compreender esse processo é interessante uma retomada histórica sobre a 

institucionalização da Assistência Técnica e Extensão Rural no Brasil. Esse processo teve 

relevante importância na operacionalização do ideal de desenvolvimento brasileiro gestado 

depois da segunda grande guerra (1939-1945). Nos anos cinqüenta a via da modernidade veio 

com as proposta de industrialização e conseqüente intenção de modernização do espaço agrário. 

A política desenvolvimentista, predominante entre as décadas de 1940 a 1960 foi o berço no qual 

nasceu o que veio a ser denominado Extensão Rural nos anos seguintes. Para impulsionar uma 

economia capitalista, mesmo que dependente do capital internacional, a adoção de tecnologias 

industriais no campo, foi estratégica definida. Já em 1949, em reuniões, a chamada Comissão 

Mista Brasil-EUA, sinalizava mudanças nesse sentido. Em tempo de “guerra fria”, para o campo 

brasileiro, o desenvolvimento pretendido pelo Estado, dentro de seu jogo de forças, seguiu 

orientações ideológicas orquestradas pela Revolução Verde e adequado pelas elites nacionais: 

modernizar conservando - a concentração de terras, de poder e de riquezas.   
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Perceber o jogo de forças desse contexto e o papel que o Estado assumiu evidencia certos 

limites do contexto atual, mas também permite visualizar as potencialidades mediadoras das 

atuais políticas públicas, dentre elas, a de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER). Aqui se 

poderia indagar até que ponto essa nova política é inovadora, considerando modelos anteriores. 

De modo geral, pode-se dizer, como dizia Queda (1987) que “o objetivo principal do 

serviço de extensão rural brasileiro tem sido, desde seu inicio, a disseminação de informação 

/inovação para aumentar a produção/produtividade” (p.5). O mesmo autor divide a Extensão 

Rural no Brasil em dois momentos: O 1º no qual a ação extensionista esteve voltada para a 

anunciação do milagre da modernização da sociedade rural brasileira de 1948 a 1970. No 2º 

momento, a ação extensionista procurou implementar as medidas que permitiram a realização do 

milagre da modernização a partir dos anos setenta,período da história brasileira em que a idéia de 

progresso estava colada ao ideal de modernização característico do período militar. Hoje, diante 

das lutas sociais pela reforma agrária e dos novos cidadãos do campo, poder-se-ia inquirir se essa 

função da Extensão Rural oficial consegue ser modificada, em seu sentido ligado a um plano de 

inovação tecnológica industrial do campo, a uma expectativa de reprodução ampliada do capital, 

que a colocava distante dos propósitos de inclusão social que marca profundamente as intenções 

atuais.   

Contraditoriamente, aquele processo de modernização transformou de forma radical o 

espaço agrário brasileiro, não só a forma de fazer produção na agricultura, mas os agentes, a 

população, de trabalhadores a patrões. Mesmo que apenas algumas unidades produtivas tenham 

conseguido adotar os pacotes tecnológicos da Revolução Verde e, em médio prazo, aumentar a 

produtividade mediante o uso de intensivo da tecnologia, para a grande maioria dos casos, o 

aumento da produção nacional deveu-se a abertura da fronteira agrícola combinada com o uso 

intensivo de insumos industriais. Nesse processo, a tão sonhada produtividade não foi o bastante 

para livrar muitas famílias da dependência tecnológica que o uso intensivo desses insumos 

implicou. Quanto à qualidade de vida, a grande maioria das famílias agricultoras a viu declinar, 

até serem expulsas ou expropriadas de suas terras ou das possibilidades de permanência e acesso 

a terra para plantar. A proposta de industrialização da agricultura brasileira alimentou, o que era 

coerente, o êxodo rural. Uma relação de implicação entre os dois fenômenos, ou seja, o êxodo 

não foi um defeito do sistema proposto, mas parte integrada à proposição maior: do 

desenvolvimento do capital. 



5 
 

Historicamente pode-se dizer que a implantação de uma mentalidade extensionista, no 

Brasil, deve-se, em grande parte, ao trabalho desenvolvido pela ACAR-MG (Associação de 

Crédito e Assistência Rural de Minas Gerais). Segundo Portilho (1998): 

 
Este serviço em Minas Gerais tinha como objetivo a modernização da 
agricultura tomando como base o modelo norte-americano, uma prática 
educativa informal e uma assistência técnica, que ocupasse o espaço de forma 
ordenada e racional, difundindo e transferindo tecnologias apropriadas. (p.8-9). 

 

Esse serviço de extensão passou a ser nacional a partir de 1956 com a criação da ABCAR 

(Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural), que também tinha por base a experiência 

americana de extensão. Assim, foi por meio dessas “associações” que definiam como função 

evitar o fracasso da política de extensão rural por falta de recursos financeiros, que surge uma 

prática de orientação de concessão de créditos para agricultura: uma forma de vincular o setor 

primário da economia, ao setor financeiro e industrial. Para tanto, essas associações foram a 

modalidade de instituição de fomento cujo capital para os créditos eram cedidos por Rockfeller, 

por meio da AIA, até que o Estado brasileiro assumisse a responsabilidade por meio de dotações 

orçamentárias para tais créditos, o que aconteceu no governo de Juscelino Kubitschek, como bem 

descreveram FONSECA (1985) e  LIMA (1984).  

Assim, em 1956 é criada a ABCAR como órgão central de um sistema para todo o 

território nacional, que configurava uma rede de serviços estaduais de extensão. Ela exerceu 

papel normativo, coordenador e de capitação de recursos. Nesse contexto, o Estado 

empreendedor desenvolvimentista entendia o meio rural como fruto de um atraso econômico, que 

seria sanado mediante a intervenção direta e o oferecimento de um aparato tecnológico que 

possibilitasse o avanço para a modernização. De acordo com Almeida (1995), nesse período, na 

extensão “prevaleceu a ideologia pioneira ou americana clássica no tocante a participação. Uma 

extensão rural baseada no assistencialismo social” e no difusionismo. 

Nessa forma institucional estratégica de mudança social no campo, ao que, atualmente, 

tem se chamado de extensão rural, teve início a difusão ou a anunciação, como diria Queda (op. 

cit.), daquilo que passou a ser considerado exemplo de moderno: novas tecnologias 

(mercadorias), máquinas e insumos industriais. E mais: por meio dessas instituições 

“associativas” eram fornecidos, aos que tivessem terras suficientes para avalizar, os créditos 

necessários para aquisição dessas inovações.  
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Em 1974, a ABCAR foi substituída pela EMBRATER (Empresa Brasileira de Assistência 

Técnica e Extensão Rural). Isso se deu no momento mais autoritário do regime militar no Brasil, 

o que exigiu novos arranjos institucionais, pois o Estado tinha em vista maior centralização do 

poder para maior efetividade na execução dos planos, trienais ou qüinqüenais, de 

desenvolvimento da época da ditadura. Nesse contexto, entende-se que essa mudança para 

EMBRATER foi não só uma mudança formal, mas também substantiva, o que pode ser 

evidenciado pela transferência da gestão central da extensão para Brasília e pela subalternidade 

das Ematers estaduais. Nessa hierarquia centralizadora, as estaduais passaram a prestar os 

serviços de assistência técnica e extensão rural sob o planejamento da EMBRATER. Os 

programas eram direcionados para a modalidade de crédito orientado para produtos e não mais 

créditos supervisionados para toda a propriedade, além de mudar o chamado público alvo de 

pequenos produtores para empresas rurais (LIMA, 1988). Os objetivos tornaram-se 

especificamente técnicos de aumento de produção ou produtividade e, principalmente, uma 

produção voltada para o mercado externo. Os índices (se aumento de 30, 40 ou 60% para cada 

produto) eram definidos de cima para baixo pela tecnoburocracia estatal do governo autoritário 

dos militares. Contudo, sobre esse momento, Almeida (op.cit.) já dizia que essas medidas foram 

incapazes de modernizar a maioria das propriedades tradicionais. Entretanto, pode-se destacar 

que essa modernização foi implacável em muitos latifúndios e levou à expulsão da terra, muitos 

dos trabalhadores rurais a ele agregados pela exploração e expropriação do trabalho. Não se 

tratou de uma política distributiva democratizante, mas concentradora. Contudo, modificou 

profundamente o retrato agrário brasileiro.  

Na década de 90, a EMBRATER foi extinta pelo governo Fernando Collor e as Ematers 

(Empresas de Assistência Técnica e Extensão Rural) passaram para o controle dos governos 

estaduais, isentando o governo federal de quaisquer medidas ligadas à extensão rural. No meio 

extensionista, essa década é chamada de “década perdida”, pois, para muitos profissionais, 

perderam-se esperanças, dignidade, valor e o reconhecimento de sua importância social para os 

processos de mudança no campo brasileiro. Era tempo do Estado mínimo, do consenso de 

Washington, do carnaval das privatizações, da proposta neoliberal de FHC.  

Contudo, nesse mesmo tempo, mais especificamente até o início da década de noventa, 

naquele espaço social que se poderia chamar de caldeirão da efervescência social, os movimentos 

sociais no campo adquirem maior visibilidade. Por meio de manifestações públicas, ocupações de 
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latifúndios e movimentos de reivindicação de direitos, dentre eles, o de uma extensão rural 

coerente com suas expectativas de inclusão social e reforma agrária. Além disso, em 1992 

acontece a ECO 92 no Rio de Janeiro, o que colocou nas agendas governamentais a necessidade 

de pautar questões sobre os limites ambientais para as propostas de desenvolvimento. Esses 

acontecimentos vieram, no Brasil, de encontro aos anseios dos insipientes movimentos por uma 

“agricultura alternativa” aos pacotes tecnológicos com suas implicações políticas e 

socioambientais.  

Nesse contexto de Estado mínimo, de pressão dos movimentos sociais e de ampliação das 

consciências ambientalistas, é exigido da extensão rural um novo significado, novos princípios 

gnosiológicos, nova base conceitual e científica. Isso se deu, tanto em razão das reivindicações 

dos novos cidadãos do campo, quanto dos próprios agentes dos serviços de extensão, pois alguns 

também já conseguiam ver uma outra forma de fazer extensão, o que significava comprometer-se 

com uma outra forma de pensar o futuro em sociedade, comum ou socialmente condicionado. 

Dessa forma, devido à pressão de setores da sociedade organizados, como o Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), Confederação Nacional dos Trabalhadores da 

Agricultura (Contag), dentre outras formas de organização popular, houve uma retomada desses 

serviços estatais como estratégia de políticas públicas distributivas de direitos.  

Para operacionalizar as demandas foi necessário ao Estado criar outro arcabouço 

conceitual que direcionasse o desenvolvimento rural. O novo governo de 2003, com PT e Lula na 

presidência, o exclusivo viés economicista ou produtivista do grande negócio agrícola passa, 

oficialmente, a ter de dividir espaço com as reivindicações de direito dos agricultores familiares. 

O espaço agrário, tratado anteriormente como agricultura genérica, passa a ser visto, pelo Estado, 

como espaço de disputas no qual a diferenciação entre agricultura patronal e familiar justifica 

políticas diferenciadas, definidas e justificadas em razão das distintas naturezas sócio-econômica 

e política desses dois tipos sociais.  

Nesse momento, há expectativa de que a extensão venha a se tornar instrumento de 

emancipação dos agricultores familiares, há tanto tempo esquecidos pelas políticas voltadas ao 

campo. Enquanto instituição de habitus e de um modus operandi, como diria Bourdieu (1996), a 

extensão rural se vê forçada a assumir um papel distributivo, e não apenas concentrador, do 

capital e dos benefícios públicos. Uma extensão rural agroecológica é a denominação que essa 

nova institucionalização da extensão vem afirmando nesse sentido. 
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Caporal (1998) definiu Extensão Rural Agroecológica como um processo de intervenção 

de caráter educativo e transformador, baseado em metodologias de investigação e ação 

participante, que permitem o desenvolvimento de uma prática social mediante a qual os sujeitos 

do processo possam atuar na construção e sistematização de conhecimentos que lhes permitam 

incidir conscientemente sobre a realidade. O objetivo desse tipo de extensão rural é alcançar um 

modelo de desenvolvimento socialmente eqüitativo e ambientalmente sustentável, adotando os 

princípios teóricos da Agroecologia, como ciência emergente que vem se constituindo no campo 

das ciências agrárias. O critério para o desenvolvimento e seleção das soluções é o fato delas 

serem as mais adequadas e compatíveis com as condições especifica de cada agrossistema e do 

sistema cultural de pessoas implicadas em seu manejo. 

 

AS NOVAS POLÍTICAS DE EXTENSÃO RURAL 

 

A idéia de desenvolvimento ao qual essa extensão rural atual está ligada vem de uma 

política que visa ampliação das possibilidades e conseqüentemente aumento das liberdades e 

diminuição da dependência de alguns setores sociais que historicamente foram marcados com a 

pecha de ignorantes e incapazes. Como dizia SEN (2000), “as liberdades não estão ligadas 

somente a riqueza e sim a uma qualidade de vida. O desenvolvimento julgado pela ampliação das 

liberdades deve eliminar as privações das pessoas”.  

Como diz o texto das políticas, há expectativa de inserção desse público nos mercados, o 

que significa que não se propõe o isolamento dos beneficiados. Além disso, há preocupação com 

a qualidade de vida, a oferta de alimentos sadios e a preservação ambiental, o que implica no 

propalado desenvolvimento sustentável. Esses princípios sugerem uma proposta muito simples, 

mas também comporta uma complexidade imensa, pois envolve a operacionalização do discurso 

de um novo paradigma. 

O que nos interessa aqui é a discussão da PNATER e do serviço de Ates como políticas 

voltadas a atender os excluídos desse processo histórico de modernização agrícola, mediante 

atendimento das demandas sociais e da definição de novas estratégias de desenvolvimento rural.  

No discurso da PNTER, é possível ler um Estado preocupado com o resultado de políticas 

passadas que resultaram em exclusão das populações tradicionais do processo de modernização 

conservadora, que se instalou no campo brasileiro a partir de uma visão organizacional baseada 



9 
 

na “Revolução Verde”. Na busca de uma ação “politicamente correta” diante das novas 

demandas sociais, a proposta política trouxe mudanças nos arranjos burocráticos e nas funções do 

Estado: 

 

Esta nova responsabilidade da SAF/MDA ocorre justamente quando o 
imperativo socioambiental, as novas exigências da sociedade e os papéis que 
deve assumir o Estado diante do desafio de apoiar estratégias de 
desenvolvimento sustentável, determinam a necessidade de implantação de uma 
nova e duradoura política de Assistência Técnica e Extensão Rural. A nova 
ATER nasce a partir da análise crítica dos resultados negativos da “Revolução 
Verde” e pelos estudos já evidenciados pelos modelos tradicionais de Ater 
baseado no difusionismo. (BRASIL, PNATER 2003). 

 

Na leitura do documento, o Estado chama para si a responsabilidade de inclusão desses 

agricultores familiares. Essa identidade “agricultura familiar” passou a ter uma maior 

visualização com o PRONAF (Programa Nacional de Crédito a Agricultura Familiar), que foi a 

criação de uma política pública voltada aos pequenos agricultores (SCHNEIDER, 2003). Pela 

diversidade de agricultores abrigados sob essa denominação, pode-se dizer que essa política tem 

um viés pluralista, pelo menos no discurso. O Estado surge como o regulador dos conflitos 

sociais, na figura do governo. Destarte “onde existem numerosos grupos pedindo demasiadas 

coisas ao Estado, espera-se que o governo dê soluções a numerosos problemas por meio de suas 

políticas de intervenção” (SMITH, 1997). Essas soluções surgem em meio a políticas amplas, que 

tentam atender variadas demandas da sociedade, e em meio a um discurso de reconstrução 

democrática e participativa. Contudo, é bom que se diga que tais documentos, mesmo que tenham 

proposições amplas e encontrem vários obstáculos à sua implantação, são resultantes de 

demandas sociais legítimas, de lutas de trabalhadores e trabalhadoras rurais, com pouca terra ou 

sem acesso a terra, no Brasil.  

No histórico da definição da PNATER, teve papel importante o movimento sindical dos 

trabalhadores rurais que tem colocado, desde os anos oitenta, a necessidade de políticas de 

Assessoria Técnica e Extensão Rural para os agricultores familiares. A situação precária dos 

assentamentos, que transitam para novos processos de produção agrícola com a criação de novas 

dinâmicas sociais e econômicas, intensificou, ainda mais, a necessidade de políticas nesse 

sentido. Cabe salientar que a criação dos serviços de Ater pública, e no caso dos assentamentos, 

dos serviços de Ates, está dentro da idéia de defesa de um serviço autônomo específico para este 
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público, sem abrir mão da titularidade do governo central sobre os rumos desse serviço (DIAS, 

2004). Nessa forma de serviços temporários (contratos temporários com prestadoras de Ates) é 

que se pretende garantir a viabilidade econômica dos assentamentos e, por isso, residem aí seus 

maiores limites. 

O Estado regulador de conflitos leva aos agricultores familiares, uma política baseada nos 

princípios do desenvolvimento sustentável, da Agroecologia e do bem estar da população rural. A 

nova Ater descreve como seus objetivos, um serviço que tem em vistas a contribuição para a 

melhoria da renda, da segurança alimentar, da diversificação da produção, da recuperação dos 

ecossistemas, da produção de alimentos sadios entre outros.  

Além disso, em razão da dinâmica dos assentamentos ser diferente daquela dos 

agricultores familiares tradicionais (como a necessidade de instalação das mínimas condições de 

uso do solo e produção das famílias, que muitas vezes são desenraizadas ou com pouca 

experiência de sociabilidade e interações construtivas do espaço) foi posto nas agendas de 

negociação com os grupos organizados de trabalhadores rurais dos movimentos envolvidos com 

os assentamentos, a possibilidade de criação de um serviço específico, a Ates (Assessoria 

Técnica, Social e Ambiental à Reforma Agrária). Nesse espaço dos assentamentos, quase tudo 

estar por se fazer e, por isso, a alternativa para esses cidadãos foi a criação dessa estrutura 

institucional paralela, a Ates. Mesmo estando dentro da política de Ater, esse sistema para os 

assentamentos, visou criar um serviço que assessorasse os assentamentos para que não ficassem 

excluídos das novas iniciativas de desenvolvimento pensadas pelos novos paradigmas da 

agricultura.  

No manual operacional, a Ates tem como objetivo geral desenvolver um plano de trabalho 

que leve o desenvolvimento rural sustentável aos assentamentos reconhecidos pelo INCRA.  

Dentre outros objetivos estão: realizar ações descentralizadoras de apoio aos agricultores 

assentados; prestar assessoria técnica, social e ambiental; promover a integração do 

desenvolvimento regional e local; realizar a promoção da sustentabilidade e viabilidade 

econômica; baseara-se num enfoque metodológico participativo e educação permanente. Nota-se 

que, de forma pontual, o serviço de Ates rompe com o discurso de uma extensão rural 

difusionista.  

Tanto o texto do PNATER quanto o da Ates fazem propostas para romper com mero 

difusionismo, se distanciando de um tipo de extensionista rural ligado ao modelo convencionado 
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como modernizante, que apenas repassava “bulas” e indica tecnologias sem se preocupar com as 

questões locais e culturais de seus atendidos. No caso específico do serviço para assentamentos, 

ele se justifica em meio a um debate que une a viabilidade do Estado com a viabilidade do 

assentamento: 

 

Ao se criar um assentamento, o Estado assume a responsabilidade de viabilizá-
lo. Queira o Estado (na pessoa daqueles que o fazem existir) ou não, o 
desempenho de um assentamento é o desempenho do Estado. Desse modo, nos 
assentamentos, a presença ou a omissão do Estado na oferta de condições de 
produção é decisiva. (DIAS, op. cit.: 508). 

 

A condução desse tipo de serviço nos assentamentos rurais exige especificidades para o 

atendimento de expectativas que vão muito além das experiências acadêmicas incorporadas por 

muitos extensionistas. As implicações dessa evidência são de muitas ordens, pois envolve esferas 

diversas (política, social, econômica, cultural, dentre outras) o que exige fortes estratégias de 

planejamento e serenidade para condução dos serviços. Isso porque, 

 

O estabelecimento de um assentamento rural gera, entre os atores sociais 
envolvidos nesse processo, a expectativa de que ele se torne social e 
economicamente viável, de modo que os agricultores assentados consigam viver 
e produzir após intenso processo de luta pelo direito de acesso a terra e de 
moradia e trabalho (Idem. p 502). 

 

Dessa forma, o serviço de Ates parte de outra ótica na construção de uma assessoria, pois 

privilegia uma gestão conjunta com base nos pressupostos agroecológicos. Nessa concepção não 

cabe imposição, mas uma construção compartilhada que leve em conta as condições sociais e 

culturais e os saberes dos envolvidos, entre técnicos e agricultores. Com essa proposta, o Estado 

pretende, por um lado, romper com o projeto de desenvolvimento do campo que trouxe impactos 

negativos, e por outro lado, reconhecer as demandas dos movimentos sociais do campo pela 

reforma agrária. Ao apoiar os assentados, que em muitos casos são oriundos do meio urbano, o 

Estado contribui para a permanência de famílias expropriadas nos assentamentos ao tornar suas 

atividades economicamente viáveis. Em síntese, o manual de ATES: 
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[...] se constitui num instrumento de detalhamento das ações de governo 
destinadas a dar suporte administrativo, técnico e legal a prestação de serviços 
aos beneficiários da Reforma Agrária e ordenamento da estrutura fundiária, em 
termos de assistência creditícia, técnica, social e ambiental, visando o 
desenvolvimento rural integrado e sustentado, em bases economicamente sólidas 
e socialmente justas. (BRASIL: ATES, 2004:8). 

 

A demanda que levou à elaboração da Ates partiu de reivindicações dos agricultores 

assentados e organizados que perceberam a necessidade de um assessoramento, e não assistência, 

técnica e ambiental que os levaria a organizar a produção e a vida nos assentamentos de modo 

que houvesse a possibilidade de permanência e sobrevivência.  

A substituição do termo assistência técnica para assessoramento técnico, social e 

ambiental adveio de discussões que salientavam que estes serviços deveriam ir além da 

preocupação com a produção ao englobar outras preocupações (DIAS, 2004:523). A integração 

ao mercado, sem perder as características de agricultor familiar, é a expectativa da política, além 

da produção com qualidade e viabilidade de lucro, sem perder de vista o desenvolvimento 

sustentável, só viáveis dentro dos pressupostos da Agroecologia. Tudo indica novos tempos em 

termos de concepção de políticas. 

Contudo, no Brasil, um limite estrutural é posto para a operacionalização das políticas, 

seja na estrutura sistêmica da extensão rural (ATER), seja na estrutura paralela de ATES. O fato 

dessa proposta ser concebida como um serviço, que no caso de assentamentos tem o agravante de 

ser por tempo determinado, configura um arranjo institucional limitado. Como esclareceu Chauí 

(2003), um serviço pode ser prestado ou não, e só a criação de uma instituição pública é que se 

tem a oficialização de um direito.  

Além disso, poder-se-ia indagar até que ponto as Ematers darão conta dessas propostas, 

como empresas estatais que são e que ficam sujeitas às intempéries políticas regionais. Além 

disso, essas empresas, habituadas às intervenções difusionistas, têm tipos de controle burocráticos 

voltados para a eficiência assistencial mecanicista, imediata e produtivista. Até que ponto esse 

tipo de arranjo institucional seria capaz de assumir esse papel de nova instituição que tem função 

claramente política de gestão da mudança pretendida. Como agir institucionalmente e em 

continuidade sem se limitar diante de lutas políticas locais, que tantas vezes bloqueiam processos 

autônomos e locais de desenvolvimento mais sustentável. Não há como fugir dos conteúdos 
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político e ideológico envolvidos nas ações de natureza técnica. Mas, quais seriam os limites do 

político-técnico ou do técnico-ideológico ou técnico-político. 

No caso dos serviços de Ates, outras prestadoras vinculadas aos movimentos sociais tem 

se colocado no que se poderia chamar de mercado dos serviços de Ates. Muitas dessas têm 

apresentado eficiência maior que muitas Ematers. Contudo, o contrário também tem se 

evidenciado em algumas regiões, pois muitos assentamentos têm preferido as Ematers em lugar 

das prestadoras vinculadas aos movimentos sociais. Críticas há para ambas as organizações 

prestadoras de Ates. 

 

O PAPEL DO EXTENSIONISTA DIANTE DA ATES: IMPASSES E PERSPECTIVAS 

 

O serviço de Ates vem para dar um amparo aos assentados. Levou-se em conta um 

ambiente que “pode ser definido como novas unidades de produção, que ao nível local e regional, 

reordenam, em vários sentidos, o sistema de produção e o uso de terras, estabelecem outros 

padrões de produção agrícola e criam novas dinâmicas econômicas” (DIAS, loc. cit.).  

Diante de tal situação, o assessoramento técnico e ambiental deve abordar assuntos e 

anseios ligados a essas comunidades. Entretanto, para além da proposta, faz-se necessário 

analisar o perfil dos profissionais que colocam os objetivos explicitados no programa em prática. 

Não se pode, aqui, deixar de abordar as principais críticas feitas sobre a ação dos extensionistas. 

A Extensão Rural difusionista, de acordo com a definição de alguns autores (QUEDA, 

1987; FONSECA, 1985), de maneira convencional ou tradicional vem sendo realizada pelo setor 

público com o objetivo a modernização da agricultura. Contudo, muitas práticas perderam 

vigência ou se tornaram obsoletas (CAPORAL, 2002). Isso porque o setor privado tem realizado 

com mais agressividade a difusão das tecnologias.  

Todavia, nos centros universitários, mesmo depois de um amplo movimento de renovação 

da Extensão Rural, que visa formar agentes para orientação de uma coevolução dos grupos 

sociais com os agroecossistemas nos quais estão inseridos, como explica CAPORAL (Idem:2), 

ainda forma muitos profissionais dentro da mentalidade de que eles devem “levar o 

esclarecimento às populações rurais ignorantes”. Nessa formação, a condição de cidadãos de 

direito para os atingidos pela assistência, desaparece. Muitos profissionais ainda definem como o 

mais moderno e como ciência, certas práticas e experiências aprendidas apenas nas 
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universidades. Relegam e desclassificam no plano de superstições e descabimento, os anseios dos 

agricultores familiares e assentados. As experiências no campo, ou até mesmo a falta desta, no 

caso dos rurbanos5 não tem merecido atenção devida de muitos técnicos, por inexperiência ou por 

puro preconceito. Sobre essa separação valorativa dos saberes, surge o dilema em que se acredita 

que apenas o saber produzido por instituição cientifica e de pesquisa é capaz de solucionar ou 

produzir soluções para a vida humana (COELHO, 2005). 

Em razão de formações estreitas em termos de sociologia do conhecimento e antropologia 

há um grande descompasso entre o discurso inovador presente nas políticas públicas, nas 

demandas dos movimentos sociais incorporados nessas políticas públicas e a formação e prática 

efetiva dos profissionais de extensão rural. As mudanças na ação prática dos extensionistas em 

seu campo de trabalho dependem, primeiramente, “do querer romper”, o que é “fruto de uma 

escolha” (BOURDIEU, 1996).  

Muitas vezes não há essa possibilidade ou liberdade de ruptura em muitos dos cursos que 

formam profissionais para atuarem no meio rural. Muitos ainda são preparados para levar a 

tecnologia (mercadoria) salvadora, a partir da idéia de que “é vendendo produtos em empresa de 

insumos que vocês ficarão ricos”. “As Ematers pagam pouco”. Esse é um discurso muito comum 

entre docentes das agrárias. Quando muito, cria-se a expectativa nos estudantes de que eles serão 

agentes que irão retirar o campo do atraso e inserindo o agricultor no mercado por meio do 

aumento da produtividade, via uso de insumos industriais e maquinários. A base pedagógica 

dessas expectativas é uma concepção de educação que apenas transfere “conhecimentos” aos 

agricultores. Assim, muitos extensionistas; 

 

Antes de indagar por que o agricultor faz assim e não do outro jeito, o técnico/ 
profissional, cientificado e academizado, considera que ele “faz tudo errado”. 
Ou, simplesmente, conclui que “não é assim que se faz”. (COELHO, 2005:3). 

 

Ainda permanece a idéia que só o conhecimento técnico organizado e codificado pela 

Universidade e instituições de pesquisa possui legitimidade para solucionar problemas cotidianos 
                                                 
5 Os rurbanos são formados pelos migrantes de origem rural que preservam muito de seus antecedentes culturais, 
principalmente seus repertórios lingüísticos. Entretanto voltam para o campo e seus filhos, que nasceram nas cidades, 
possuem uma ligação muito tênue com o campo. Contudo realizam sua sucessão na terra. Daí se poder inferir que 
eles poderiam estar nos assentamentos. Eles têm essa condição como muito difícil de manter, em razão dos conflitos 
aí vividos, diante das perspectivas de futuro na terra e da experiência que possuíam até então nos centros urbanos 
(BARTONI-RICARDO, 2004:52). 
 



15 
 

com competência. Ao longo da história da institucionalização das profissões agrárias, essa foi a 

dinâmica de conhecimento e de extensão que se contemplou. 

 

Nessa dinâmica de produção do saber, criaram-se um novo Habitus de 
investigação e as primeiras diferenciações profissionais, pois uns se 
encarregavam da pesquisa e outros da difusão do conhecimento mercadoria. 
(COELHO, Idem:49). 

 

Todavia, diante das demandas e agendas que incorporam as reivindicações dos 

movimentos sociais, os novos debates sobre a agricultura familiar e as novas perspectivas sobre a 

extensão rural, o enfoque interdisciplinar e multidisciplinar “vem sendo construído a partir de 

uma necessidade real de enfrentamento da crise do modelo tecnológico e de organização da 

produção, que são dominantes na agricultura.” (Martinez Alier Apud: CAPORAL, Op. cit.). 

Nessa configuração da agricultura há necessidade de romper com o modelo de ensino baseado na 

simples transferência de conhecimento e permitir que as trocas de experiência façam parte do 

embasamento do extensionista, tal como uma interface com outras áreas do conhecimento, que 

possibilitam uma abertura do campo de visão e imprimem outras impressões do que aquelas 

impregnadas pela tradição agrarista e pela simples difusão tecnológica. 

 As novas concepções de agricultura que tomam como base os pressupostos da 

agroecologia e do desenvolvimento sustentável, objetivando “melhorias em seis dimensões 

principais: econômica, social, ambiental, cultural, ética e política” (CAPORAL, 2002) merecem 

destaque, pois, acredita-se que essas novas abordagens e estratégias de trabalho poderão romper 

com o modelo “modernizante” das décadas anteriores. O processo de expansão do capital trouxe 

desigualdades, impactos ambientais de grandes dimensões, além da concentração da riqueza, pois 

que excluiu parte da população rural, que atualmente é identificada como agricultores familiares 

e que tem se tornado foco das intenções das políticas públicas. 

 Nessas condições poder-se-ia indagar como se dá a construção dessa assessoria, pois ela é 

uma prática fundamentada em paradigmas que levam em conta o saber dos agricultores. Na 

discussão, Caporal (op. cit) propõe a seguinte dinâmica: 
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Que se desenvolva em uma rede que associa o ambiente doméstico e o grupo de 
trabalho, onde a conduta “reprodutiva” rural é resultado de uma acumulação de 
conhecimentos sobre o sistema de trabalho, conhecimentos que não vem de 
livros ou textos, mas da relação entre pessoas, ambientes e suas interações. 
(Iturra Apud: CAPORAL, passim). 

 

Não estamos sugerindo um abandono das técnicas acadêmicas, ou uma adoção total dos 

saberes camponeses, mas sim um diálogo, uma interação que leve em conta o conhecimento e seu 

processo de construção, prático e teórico. Essa construção é fruto de uma dinâmica construída 

com a ajuda de diferentes atores sociais. Nesse sentido, Freire (1975) destaca o seguinte: 

 

[...] Na dimensão humana qualquer que seja o nível que se dê, não é o ato 
através do qual um sujeito, transformado em objeto, recebe dócil e 
passivamente, os conteúdos que o outro lhe dá ou impõe. (p. 27). 

  

Nessa discussão, o aporte histórico do diálogo é indispensável, pois aprimora a relação do 

técnico com aqueles envolvidos em seu trabalho. Essa é uma ação que se constitui segundo o 

debate interdisciplinar e se constrói, na prática, como um plano efetivo de trabalho. As medidas 

de tempo são outras. Junto com os agricultores assentados é possível perceber sua condição 

específica e identificar em quê são diferentes do agricultor familiar tradicional. Para tanto ensina 

MARTINS (2004) que é preciso melhor analisar a visão que normalmente se tem do assentado ou 

do trabalhador rural em geral: 

 

Muitos anos de luta, e até de lutas desencontradas de tantos, serviram para 
firmar um reconhecimento geral de que os pobres da terra também são a pátria. 
Pátria à qual querem pertencer, não como parias e mendigos, como abandonados 
pelas soluções elitistas, que nossos problemas nacionais quase sempre tiveram. 
Mas como trabalhadores que são capazes de nutrir com seu labor a terra que é de 
todos nós, a nossa terra, patriótica cessão de uso, para que ela seja semeada e 
fecundada e nos recompense a todos com o fruto sazonado da fartura e da 
alegria. (MARTINS, 2004:14) 

 

UMA BREVE CONCLUSÃO 

 

A construção de uma visão de respeito para com o trabalho com os assentados é o que se 

espera de docentes das universidades e dos técnicos que se formam e que poderiam ingressar no 
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trabalho de Ates. A intenção da Ates é inovadora e impulsiona a adoção de novas racionalidades, 

o que não significa uma racionalização descabida ou preconceituosa. 

Os desafios são imensos. No entanto, os movimentos sociais legitimamente têm 

possibilitado que, no cenário nacional, outros problemas fossem assumidos como prioridade. No 

Estado, o momento é de reestruturação depois do Estado mínimo. Os serviços de ATER ou Ates, 

por meio de políticas e planos, sinalizam um discurso voltado para a agricultura familiar e os 

assentamentos. Tudo isso, cobra da academia e de outras instâncias envolvidas com a extensão 

rural, um sério repensar das implicações das formações oferecidas e das práticas efetivas dos 

profissionais. Tal como o Estado, as prestadoras dos serviços estão implicadas em garantir 

continuidade aos trabalhos realizados, principalmente para garantir o espaço para as críticas e 

autocríticas. Isso é que evitará que os assentamentos se tornem apenas espaço, ou porta de 

entrada, para o mercado de trabalho e fonte de experiência para o primeiro emprego. 

As diferenças geográficas de um país de dimensões continentais como o Brasil, as 

desigualdades regionais e os recursos públicos desiguais marcam todas as boas intenções. Nem 

por isso, as torna não verdadeiras ou desnecessárias. Não se pode furtar ao debate e à colocação 

de questões pertinentes, mesmo que ainda sejam elaborações primárias. 

Esses desafios da PNATER são grandes, mais ainda, em se tratando das propostas de 

Ates. Ficam ainda algumas questões que norteiam indagações empíricas em curso. Como atingir 

os objetivos sinalizados por essas políticas públicas se os habitus que orientam os profissionais 

das instituições públicas (sejam empresas estatais, sejam organizações vinculadas a movimentos 

sociais de luta pela reforma agrária) são muito convencionais dentro dos padrões da revolução 

verde e do difusionismo. Como instituição pública, as Ematers têm se dado conta e incorporado, 

de fato, estruturas de funcionamento que garantam a continuidade de iniciativas individuais de 

alguns técnicos conscientes de seus papéis políticos como agentes de um desenvolvimento mais 

sustentável e do processo de conversão agroecológica que vem acontecendo na produção da 

agricultura familiar, e logicamente nos assentamentos, no Brasil? Essas são questões que tem 

exigido pesquisa empírica e conceitual acurada. 
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