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RESUMO 

Esta pesquisa de doutorado resulta de questões despertadas durante a vivência em projetos de 
extensão agroecológica executados com famílias camponesas a partir de 2008 na e pela 
Universidade Federal de Jataí (UFJ), no estado de Goiás. Os projetos fazem parte de uma gama 
de instrumentos utilizados para operacionalizar as Políticas Públicas Agroecológicas, instituídas 
no país a partir da reestruturação do, atualmente extinto, Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA). Estas são políticas públicas que foram formatadas com a participação dos 
movimentos socioterritoriais e tinham como finalidade promover processos de autonomia 
produtiva, econômica e social da classe camponesa no país. As Instituições Públicas de Ensino 
Técnico e Superior do país foram convocadas pelo MDA para contribuir neste processo 
justamente com a execução de projetos de extensão e pesquisa, cujos objetivos seriam a 
qualificação de metodologias e formação de estudantes/profissionais para a transição 
Agroecológica. Dessa forma, as instituições de ensino de todo o país, desde 2004, passaram a 
praticar a extensão rural agroecológica, aproximando a academia das famílias camponesas e da 
Agroecologia, enquanto ciência, prática e movimento é práxis transformadora. Para responder 
às questões da tese, sobre a efetividade e os desdobramentos deste processo que envolveu 
políticas públicas, extensão, campesinato e Agroecologia definiu-se o estado de Goiás como 
recorte territorial. Foram pesquisadas sete Instituições Públicas de Ensino Superior do estado e 
as famílias camponesas participantes dos projetos, entre os anos 2004 a 2017. Este estudo 
fundamentou-se nos princípios teóricos da pesquisa quali-qualitativa. Foram realizadas revisão 
bibliográfica, levantamento de dados secundários, primários e análise documental das Políticas 
Públicas Agroecológicas e das propostas e relatórios dos projetos de extensão. O trabalho de 
campo e as entrevistas semiestruturadas foram realizados com as famílias camponesas dos 
municípios do Território Rural de Identidade Parque das Emas (GO) e com membros das 
equipes dos projetos desenvolvidos pela UFJ. Pode-se verificar que os projetos forneceram 
subsídios humano e material para a constituição e fortalecimento do ensino, da pesquisa e da 
extensão agroecológica nas IPES do estado de Goiás. Eles viabilizaram o desenvolvimento de 
tecnologias e conhecimentos agroecológicos que contribuíram para a autonomia da produção 
camponesa no estado. Todavia, mesmo que algumas práticas tenham encerrado no pós-projeto, 
a ciência e o movimento da Agroecologia permanecem no conhecimento adquirido pelas 
famílias camponesas, como a capacitação, organização social e gestão das políticas públicas. 
Dessa forma, os projetos de extensão se configuram enquanto instrumento de Práxis da classe 
camponesa, ao proporcionar conhecimento que foi absorvido, aplicado e gerou transformações 
emancipadoras no processo de reprodução social das famílias camponesas do estado de Goiás. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Agroecologia; Campesinato; Política Pública; Práxis; Extensão Rural 
  



ABSTRACT 
 
This doctoral research results from questions raised during the experience in 
agroecological extension projects carried out with peasant families from 2008 at and by 
the Federal University of Jataí (UFJ), in the state of Goiás. The projects are part of a 
range of instruments used to operationalize Agroecological Public Policies, instituted in 
the country from the restructuring of the currently extinct Ministry of Agrarian 
Development (MDA). These are public policies that were formatted with the 
participation of socio-territorial movements and were intended to promote processes of 
productive, economic and social autonomy of the peasant class in the country. The 
country's Public Institutions of Technical and Higher Education were convened by the 
MDA to contribute to this process precisely with the execution of extension and 
research projects, whose objectives would be the qualification of methodologies and 
training of students/professionals for the Agroecological transition. In this way, 
educational institutions across the country, since 2004, started to practice agroecological 
rural extension, bringing the academy closer to peasant families and Agroecology, as 
science, practice and movement is transformative praxis. In order to answer the 
questions of the thesis, about the effectiveness and the unfolding of this process that 
involved public policies, extension, peasantry and Agroecology, the state of Goiás was 
defined as a territorial cut. Seven Public Institutions of Higher Education in the state 
and the peasant families participating in the projects were surveyed, between 2004 and 
2017. This study was based on the theoretical principles of quali-qualitative research. A 
bibliographic review, a survey of secondary and primary data and a document analysis 
of the Agroecological Public Policies and the proposals and reports of the extension 
projects were carried out. Fieldwork and semi-structured interviews were carried out 
with peasant families from the municipalities of the Parque das Emas Rural Identity 
Territory (GO) and with members of the project teams developed by the UFJ. It can be 
seen that the projects provided human and material subsidies for the constitution and 
strengthening of teaching, research and agroecological extension in IPES in the state of 
Goiás. They enabled the development of agroecological technologies and knowledge 
that contributed to the autonomy of peasant production in the state. However, even 
though some practices ended in the post-project, science and the Agroecology 
movement remain in the knowledge acquired by peasant families, such as training, 
social organization and management of public policies. In this way, the extension 
projects are configured as an instrument of Praxis of the peasant class, by providing 
knowledge that was absorbed, applied and generated emancipatory transformations in 
the process of social reproduction of peasant families in the state of Goiás. 

Keywords: Agroecology; peasantry; Public policy; praxis; Rural extension 
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INTRODUÇÃO  
 

A motivação para esta pesquisa de doutorado partiu de inquietações e reflexões 

decorrentes de minha atuação como estagiária, pesquisadora e assessora nas equipes de 

projetos de extensão agroecológica, realizados pela Regional Jataí (REJ) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), com famílias camponesas nos municípios da 

microrregião Sudoeste de Goiás desde 2008. 

Minha dedicação em pesquisar a classe camponesa iniciou ainda na graduação 

em Geografia, cursada na mesma instituição entre 2004 e 2007, na qual fui bolsista do 

programa de iniciação científica e pesquisei a estrutura fundiária e a classe camponesa 

do município de Jataí.  

Nesta pesquisa verificamos que o campesinato está presente no munícipio de 

Jataí em mais de 50% dos estabelecimentos rurais, distribuídos em minifúndios, 

pequenas propriedades, nove assentamentos rurais, sendo seis oriundos do Programa 

Nacional de Reforma Agrária (PNRA) e três do Programa Nacional do Crédito 

Fundiário (PNCF).  

No trabalho de conclusão de curso aprofundei os estudos e levantei dados para 

construir um diagnóstico físico, econômico e social do campesinato de Jataí, revelando 

como a classe camponesa existe e resiste num município que, desde a década de 1980, 

foi articulado e ocupado pela/para a agricultura capitalista.  

Pautamos a explicação para esta contradição, também desde a graduação, em 

Oliveira (1991) e Martins (1981), na tese de que a classe camponesa faz parte do 

processo de desenvolvimento desigual, contraditório e combinado do capitalismo no 

campo brasileiro, uma vez que o capitalismo ao se apropriar da renda camponesa, no 

processo produtivo da mercadoria, também proporciona as condições para a reprodução 

do campesinato (OLIVEIRA, 1991).  

O trunfo desta classe perante o capitalismo é que ela conserva a posse ou a 

propriedade da terra e o trabalho familiar (não assalariado), pelos quais ela mantém 

relativa autonomia no uso do tempo, da terra e da renda, escapando das relações 

estritamente capitalistas de produção.  

Assim, a classe camponesa contém em seu seio o potencial revolucionário. Por 

ter controle dos meios de produção (terra e trabalho), pode decidir não se submeter à 

expropriação capitalista ao produzir somente o necessário para a manutenção da família 

na terra. 
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Entretanto, o desenvolvimento da agricultura capitalista no campo brasileiro 

manteve a concentração fundiária e aumentou a exploração da mais valia via 

assalariamento rural e culminou com a expropriação da renda da terra e expulsão das 

famílias da terra.  

Esse movimento aumentou a dependência das famílias camponesas em relação 

ao mercado externo, uma vez que a expropriação e exploração significaram perda da 

terra, de ferramentas, sementes, saberes, dentre outros. Mesmo as famílias que se 

mantiveram na terra, ou as que voltaram por meio da aquisição e de assentamentos 

rurais, se viram obrigadas a produzir com uso de insumos químicos e na lógica da 

industrialização das mercadorias.  

Um exemplo notável foi a mudança nas leis de conservação e transporte do leite 

pautadas pela indústria láctea, a qual levou famílias camponesas a reorganizar toda a 

produção leiteira. Elas tiveram que fazer investimentos em resfriadores, pagar fretes, 

adquirir materiais químicos para manter o leite próprio etc. Todo este processo diminuiu 

a autonomia das famílias camponesas na produção e na comercialização deste alimento.  

Também podemos citar a produção e comercialização de sementes e dos 

insumos de empresas nacionais e depois as multinacionais, que dizimaram boa parte das 

sementes crioulas e dos saberes tradicionais de plantio; a legislação trabalhista que 

travou o sistema de parceria; as leis de adequação da produção de alimentos de origem 

animal aos moldes da indústria; os sistemas de integração de produção às indústrias de 

processamento de carnes; ao arrendamento das terras para a produção de grãos, dentre 

tantas outras estratégias do modo de produção capitalista para tornar a produção 

camponesa cada vez mais capitalista.  

No Brasil, desde a década de 1940, estes mecanismos de produção capitalista no 

campo passaram a ser ensinados e pautados no meio rural por agencias de extensão, 

criadas para tal, e por instituições de ensino, que conforme Fonseca (1985) se 

configurou como um processo educativo rural voltado para o capital. Conforme a 

autora, a extensão rural e a universitária (voltada para o rural) nascem com o objetivo de 

aumentarem a produção e potencializar a comercialização dos produtos do campo. 

Até os anos 2000, a extensão rural passou por períodos específicos com 

objetivos diferenciados. Ainda na década de 1940 teve início a conjugação do crédito 

oferecido ao produtor rural e a Assistência Técnica, com os trabalhos e o 

aprofundamento das experiências com o Crédito Rural da Associação de Crédito e 

Assistência Rural (ACAR) de Minas Gerais (OLIVEIRA, 1984; RIBEIRO, 2000). 
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Iniciou com a extensão rural e universitária com o intuito de formar por cursos 

que ensinassem o homem do campo a produzir mais e melhor, por meio da extensão 

difusionista, e assim comercializar e aumentar sua renda, para sair dessa condição de 

subsistência, Neste período foram criadas as Empresas estaduais de assistência técnica e 

extensão rural (EMATER) e empresa nacional (EMBRATER), extinta ainda na década 

de 1990. 

Posteriormente, a assistência rural percorre um período pautado pelo 

assistencialismo, especialmente na ditadura militar, na qual a “ajuda ao homem do 

campo” chegava por meio de um agrônomo, uma assistente e um motorista num jipe.  

No mesmo período, com o apoio econômico do Estado e de países estrangeiros 

(via programas de desenvolvimento) foram investidos recursos públicos para a compra 

de terras, sementes, insumos, maquinários, desmatamento, dentre outros, a contratação 

do pacote tecnológico da revolução verde para aquelas famílias que tinham condições 

de reproduzi-lo.  

A revolução verde no país serviu para aumentar a concentração de terras, 

aumentar a apropriação da renda da terra por meio da agricultura capitalista e expropriar 

as famílias camponesas de suas terras, aumentando a pobreza nas cidades e no campo e, 

por consequência e contradição, aumentar a organização dos movimentos sociais de luta 

pela terra.  

A luta entre o Estado e latifundiários contra os movimentos sociais e 

socioterritoriais pelo uso e direto a terra, gerou no país conflitos e mortes, que até hoje 

são pautas de jornais. Já no final do século XX, buscando interceder e desestabilizar os 

movimentos sociais, o Estado criou o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF).  

O que há de comum nestas formas e conteúdos de prestar assessoria técnica e 

fazer extensão rural desde a criação da ASCAR em 1940 são as diretrizes de produção e 

formação do modelo difusionista-inovador. Conforme Fonseca (1985) esta é a 

imposição do modelo clássico ao mundo subdesenvolvido, em que a mudança de 

estrutura aconteceria por meio da difusão e adoção de ideias novas. A capacidade de 

inovação seria individual, a medida que cada sujeito poderia modificar seu 

comportamento pela adoção de práticas cientificamente válidas para a solução de seus 

problemas e consequentemente, alcançasse do desenvolvimento social. Estas diretrizes 

foram implantadas na América Latina.  



23 
 

Este entendimento que pautou a extensão rural pública até o início dos 2000, 

conforme Fonseca (1985) desconsidera a estrutura social e econômica em que a 

sociedade capitalista é formada, especialmente a de países como o Brasil, que passou 

por 350 anos de escravidão e pela expropriação e exploração do trabalho rural.  

Da mesma forma, a extensão rural e a assistência técnica realizada pelas 

empresas públicas, privadas e ensinada por meio de disciplinas dentro das intuições de 

ensino que formam profissionais das ciências agrárias, se pautava, e ainda pauta, no 

difusionismo de técnicas e tecnologias oriundas da indústria, via pacotes tecnológicos.  

O capitalismo, mesmo sendo hegemônico, não homogeneíza o Território, 

especialmente o campo. De forma que, os movimentos socioterritorias, como o MST, 

articulados desde antes da retomada da democracia no país, pactuaram apoio ao governo 

do PT e assumiram cargos em órgãos como o MDA, a fim de acessar mecanismos de 

distribuição de recurso público às famílias camponesas, via políticas públicas.  

Respondendo à demanda de movimentos sociais, estabeleceu-se um 

compromisso de apoio, com renovação das concepções e do formato institucional da 

atuação governamental nessa área. Com base em proposta de renovação construída 

participativamente, estabeleceu-se a Política Nacional de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (Pnater), lançada em 2004.  

Desde então, observa-se um esforço pela materialização dessa proposta, que vem 

sendo acompanhado por intensas disputas em torno da concepção de Ater e de seu 

formato institucional. Passou a ser Lei Federal em 11 de janeiro de 2010, Lei nº 12.188, 

e tem expresso em seus princípios, diretrizes e conceitos a Agroecologia e uma 

pedagogia dialógica e participativa. 

A PNATER é parte de um rol de políticas públicas direcionadas à classe 

camponesa pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e por outros 

Ministérios, que desde 2005 criaram programas que atuavam para além da 

comercialização, mas também no processo de valorização da cultura e de processos 

autônomos de produção camponesa.  

É neste momento político e histórico do país em que a autonomia, as sabedorias, 

as sementes e as ferramentas camponesas são retomadas por meio do investimento nos 

programas e nos projetos desenvolvidos em diversas instituições do Estado brasileiro. É 

uma contra revolução verde.  

Para a operacionalização das diretrizes da PNATER, o MDA ao mesmo tempo 

em que instituía programas, criava mecanismos de formação científica e profissional 
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para que acadêmicas(os), técnicas(os) e agricultoras(es) desenvolvessem tecnologias e 

resgate de saberes, a fim de promover a transição agroecológica por meio da extensão 

rural emancipadora, negando a difusão e a assistencialismo praticado nas empresas 

públicas e instituições de ensino. 

O MDA, juntamente com outros ministérios federais, investiram recursos nas 

universidades, usando o CNPq como órgão articulador, a fim de desenvolver projetos de 

extensão pautados nos princípios da agroecologia.  

Assim, professoras(es), como os da Regional Jataí da Universidade Federal de 

Goiás, passaram a desenvolver projetos de extensão com viés agroecológico e, para 

além da pesquisa, iniciei minha atuação na realização de projetos de extensão 

direcionados para a classe camponesa. 

Até 2018 foram desenvolvidos oito projetos de extensão na REJ/UFG, os quais 

aproximaram famílias camponesas e a comunidade acadêmica, por meio da criação do 

Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Agricultura Familiar (NEAF). O NEAF 

proporcionou o acolhimento de camponeses na Universidade, bem como a condução de 

estudantes, bolsistas e docentes de várias áreas do conhecimento para o campo.  

Nessa troca, sujeitos, interesses, educação, ideologias, políticas, poder, 

autonomia, ciência, prática e movimento se colidiram e se transformaram. Entretanto, 

questionamentos estavam presentes nos projetos, como “Qual efetividade destes 

projetos de extensão na formação dos técnicos e, principalmente, na reprodução social 

camponesa?”. 

Foi esta pergunta que orientou o trilhar teórico e metódico da tese, tanto que ela 

é o título. O objetivo não era apenas responder a questão, mas encontrar na efetividade 

dos projetos um caminho, ou caminhos, que pudessem servir de orientação à construção 

e condução deste tipo de relação entre camponeses e universidade que levasse a 

emancipação de todos os sujeitos envolvidos. 

Para tal, investigamos os sujeitos que tornaram estes projetos que tinham como 

tema o desenvolvimento agrário sustentável e agroecologia, possíveis e executáveis. 

Está envolvido o Estado Capitalista (gerador das políticas públicas), os movimentos 

socioterritoriais e socioespaciais ligados à classe camponesa (que disputam o controle 

destas políticas), a Universidade e a Extensão (que operacionalizaram as políticas por 

meio dos projetos), a Agroecologia (princípio científico, prático e movimento social) e a 

própria classe camponesa (sujeita dos projetos). 
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Políticas e programas de desenvolvimento agrário sustentável e agroecológico 

no país iniciaram com algumas tímidas manifestações ainda na década de 1990, mas 

adentrou o Estado apenas a partir da ascensão do Partido dos Trabalhadores ao poder 

federal em 2003. O Partido dos Trabalhadores trouxe consigo para as esferas públicas e 

decisórias do governo, integrantes e ideologia dos movimentos socioterritorias, 

especialmente daqueles ligados a terra e a população vulnerável, como o Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).  

Essa mobilização social e de participação coletiva nos aparatos do Estado, 

advém do controle social instituído no Brasil pela Constituição Federal de 1988, que 

criou as condições para a participação popular por meio de conselhos participativos, 

consultivos e deliberativos.  

O governo instituiu e reformulou Ministérios, Secretarias, Políticas Públicas e 

Programas Públicos, que tinham por objetivo, basicamente, diminuir a desigualdade 

social no campo e na cidade, criando assim as condições materiais de recursos e de 

participação que atendiam a demanda dos movimentos socioterritorias da classe 

camponesa. 

Entre 2004 a 2016, os movimentos socioterritoriais, em articulação com diversas 

esferas do governo federal, segmentos da sociedade civil, lideranças, representações das 

famílias camponesas comprometidos com o desenvolvimento agrário, participaram e 

influenciaram a criação de políticas e programas públicos que tinham como objetivo 

promover a autonomia camponesa. 

São eles a Política Nacional de Extensão Rural e Assistência Técnica 

(PNATER), a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO), a 

Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN), o Programa 

Nacional de Desenvolvimento Territorial (PRONAT) e o Programa Nacional de 

Educação para a Reforma Agrária (PRONERA).  

Todavia, políticas públicas, mesmo construídas de forma coletiva e participativa, 

ainda são mecanismos de controle do Estado Capitalista. A singularidade destas 

políticas está na capacidade de inserção, no caso, do campesinato como destinatário de 

recurso público e da Agroecologia como princípio contra hegemônico no 

desenvolvimento produtivo e científico das ações.  

No que tange a operacionalização destas políticas públicas, elas tinham como 

premissa a agroecologia (enquanto prática, ciência e movimento) e utilizaram das IPES 
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para desenvolver projetos de pesquisa, de ensino e de extensão de formação e 

assessorias, dentre outros, necessárias à sua efetivação. 

Ao fornecer estratégias de reprodução social camponesa, as Políticas Públicas e 

as IPES contribuíram para a formação de técnicos, construção de conhecimentos e 

materialização de práticas produtivas que convergiram para o fortalecimento da 

autonomia relativa dos processos de produção, distribuição e consumo das mercadorias 

camponesas, e dessa forma, ao controle de frações do Território capitalista. 

Estes resultados foram levantados a partir da verificação da transformação 

material proporcionada por estes projetos, o que permitiu também desvendar os 

fundamentos históricos e basilares destes, bem como o caminho percorrido pela equipe 

universitária na proposição e execução, e as repercussões nas instituições de ensino e na 

vida das famílias.  

A partir dessas análises foi possível problematizar o conteúdo e a forma, a teoria 

e a prática e as mudanças quantitativas e qualitativas provocadas pelos projetos. O 

intuito final era entender como as práticas de extensão universitária, orientadas pela 

política pública que tem por princípio a Agroecologia, colaboram com a reprodução 

social do campesinato no território capitalista. 

Para discutir como, porque e para quem o Estado promove políticas públicas, 

atentamos sobre a análise da proposta de desenvolvimento agrário sustentável e 

agroecológico da PNATER, a qual orienta a maioria dos projetos pesquisados.  

Esta política previa uma readequação das instituições e de método de trabalho 

dos serviços de Ater e das instituições de pesquisa/ensino/extensão com enfoque numa 

nova prática extensão agrária e produção agrícola, mas não discute as questões centrais 

do Estado Capitalista que mantém, por exemplo, a concentração (lati)fundiária no país.  

Fazemos a crítica sobre o desenvolvimento agrário sustentável e o 

desenvolvimentismo promovido pelo Estado, usando como referência teórica o diálogo 

com Montenegro-Gomez (2006), Romano (2009), Zibechi (2015), Diniz (2018), Wellen 

(2012), Schultz (1965), Shumacher (1973), Geraldi (2012), NEAD (2013), Oliveira 

(2007) e os documentos oficiais do MDA e do MDS sobre as Políticas e programas 

pesquisados. 

Como os projetos pesquisados foram executados por instituições de ensino, 

analisamos de forma crítica a Extensão Universitária e a Extensão Rural nas Instituições 

de Ensino Superior, bem como as orientações das práticas pedagógicas dos projetos.   
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Para tal recorremos a leituras e diálogos com autores como Paulo Freire (2001, 

1996, 1993a, 1993b, 1987, 1962), Darcy Ribeiro (1986, 1975), Florestan Fernandes 

(1975), Melo Neto (2017, 2006, 2002,), Laval (2019), Nogueira (2005), Sousa (2000), 

Brasil (2014, 2011), Araújo e Rodrigues (2011), Caporal (1998), Souza e Carvalho 

(2016), Thiollent (2014, 2003, 2000), Correa da Silva (2014, 2015), a Asbraer (2014), 

aos documentos oficiais do Fórum Brasileiro de Pró-Reitores de Extensão 

(FORPOREX, 1987, 1999, 2000 e 2017), ao plano de Extensão Universitária (2001 e 

2011) e às políticas e programas estudados. 

Entendemos que os sujeitos camponeses que compõem esta pesquisa se 

reproduzem socialmente no Território Capitalista a partir das contradições inerentes do 

próprio modo capitalista de produção (OLIVEIRA, 2004). Nossa análise se pauta de 

forma geral na classe camponesa do estado de Goiás e de forma especifica nas famílias 

camponesas dos municípios do Território Rural de Identidade Parque das Emas (GO), 

que estiveram envolvidas com os projetos. 

Conforme a tese de Oliveira (2004), o campesinato não será extinto, uma vez 

que a classe camponesa se reproduz social e economicamente a partir do 

desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo. Por ter a posse/propriedade da 

terra e do trabalho a classe camponesa é capaz de controlar frações do Território 

Capitalista, transformando-as em frações de Território Camponês (OLIVEIRA, 2004). 

Debatemos o conceito de Campesinato a partir dos autores Carvalho (2014), 

Shanin (2005, 2008), Paulino (2006), Oliveira (2018, 2007, 2004, 2003, 2001, 1991), 

Martins (2010, 2008, 1991, 1995, 1987), Cândido (1975), Tavares dos Santos (1987) e 

Vans Der Ploeg (2008 e 2016).  

A Agroecologia, enquanto princípio do desenvolvimento científico proposto nos 

projetos é defendido por alguns autores ora como uma ciência complexa, ora como um 

modo de produção. Concordamos com Guzmán (2016) que entende a Agroecologia 

como prática, ciência e movimento social inerente à classe camponesa, pois apenas ela 

teria a consciência da produção autônoma que a Agroecologia anuncia. Dialogamos 

com os seguintes autores Guzmán e Molina (2005), Sosa et al (2011), Embrapa (2006), 

Sauer e Balestro (2013), Machado e Machado Filho (2017), Costa (2017), CPT (2016) e 

Caporal e Azevedo (2011) e Caporal (2011, 2004). 

A pesquisa então iniciou com a leitura e fichamento destas referências. 

Definimos como recorte territorial os projetos que foram realizados no estado de Goiás, 

uma vez que o objetivo era conhecer a eficiência das políticas públicas agroecológicas e 



28 
 

dos projetos em promover autonomia camponesa no processo produtivo e como elas se 

territorializam.   

Começamos então pelo levantamento de dados dos editais que selecionaram os 

projetos, disponíveis na plataforma digital do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico (CNPq), no campo das Chamas Encerradas e Resultados. O CNPq foi o órgão 

que articulou e viabilizou os editais e, por consequência, os projetos entre os ministérios 

e as IPES. 

Estipulamos um período de 14 anos, entre 2004 a 2017, em que houve o 

desenvolvimento das políticas e dos programas, bem como de aporte de recurso 

financeiro para o desenvolvimento científico e tecnológico do país.   

A partir deste levantamento, identificamos e analisamos criticamente o conteúdo 

e os propósitos dos 31 editais. Juntos eles proporcionam a execução de 1208 projetos de 

extensão e/ou pesquisa em 205 instituições privadas, públicas e mistas de ensino, 

pesquisa e extensão no país. Os editais demandavam projetos de desenvolvimento 

científico e tecnológico que tivessem como público-alvo organizações e famílias 

camponesas e como meta o desenvolvimento agrário sustentável, orientado pelos 

princípios da Agroecologia.  

A execução dos projetos deveria criar condições para consolidar a novo formato 

de assistência técnica e extensão no Brasil, conceituada como Extensão Agroecológica 

por Caporal (1998). Da mesma forma, os projetos deveriam promover desenvolvimento 

de tecnologias, conhecimentos, formação, resgate e valorização da cultura e da 

produção camponesa. 

Dentre os 1.208 projetos aprovados, 49 foram executados no estado de Goiás, 

sendo que destes, 46 foram desenvolvidos por Instituições Públicas de Ensino Superior 

(IPES), dois pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás 

(SEAPA) e um pela Emater, entre os anos 2004 e 2017. Todas as sete IPES do estado de 

Goiás desenvolveram projetos envolvendo direta e indiretamente 88 municípios, ou seja 

37% dos municípios do estado.  

Por meio do Sistema de Informação ao Cidadão eletrônico (e-SIC)1, obtivemos 

do CNPq os documentos com as propostas e relatórios de 42 dos 49 projetos realizados 

no estado de Goiás, 93% do total.  A partir destes documentos, levantamos, tabulamos e 

                                                           
1 Serviço virtual de disponibilização de dados das ações realizadas por órgãos federais do país. 
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analisamos as transformações e as contradições presentes em todo o processo de 

execução dos projetos. 

A análise quantitativa e qualitativa destes 42 projetos e relatórios, identificamos 

o alcance da atuação e da formação efetivada, a quantidade de órgãos proponentes, 

período de realização, coordenador e instituição proponente, nome do projeto, entidades 

parceiras, número e função da equipe acadêmica, famílias camponesas envolvidas, 

municípios atingidos, recursos aplicados com bolsas, custeio e capital e publicação 

científica.  

Mesmo que os editais limitavam os projetos com seus objetivos e prazos, eles 

proporcionaram a inédita implantação de diretrizes e recursos para a extensão 

agroecológica direcionada para a classe camponesa nas IPES em Goiás. Por meio destes 

projetos foram criados 16 Núcleos de Estudos em Agroecologia em 12 municípios do 

estado; a Rede de Agroecologia do Centro-Oeste, que reúne pesquisadores e 

extensionistas Agroecológicos de todos os estados da região; Banco de sementes 

crioulas; Feiras Agroecológicas, dentre tantas outras iniciativas que serão apresentadas 

no decorrer do texto.  

Identificamos atividades contra hegemônicas desenvolvidas pelos projetos, 

como a elaboração e qualificação de tecnologias e de extensão apropriadas às famílias 

camponesas (sementes crioulas, tecnologias sociais, produção agroecológica e orgânica, 

ações participativas etc.); formação em Agroecologia direcionada aos agentes de Ater, 

jovens, mulheres, camponeses e estudantes de assentamentos rurais; criação de Centros 

Vocacionais Tecnológicos em Agroecologia; implantação de Núcleos de Extensão em 

Desenvolvimento Territorial (NEDET) e pesquisa-ação sobre Soberania Alimentar, 

dentre outros. 

Essas ações foram materializadas na forma de cursos/oficinas, prestação de 

serviços de Ater, na criação de estratégias de comercialização, bem como na articulação 

política e contribuíram significativamente para a adoção de práticas autônomas no 

processo de produção, circulação, distribuição ou consumo das mercadorias 

camponesas, pelo menos no período de vigência dos projetos. 

Todos os projetos tiveram suas ações readequadas durante o processo de 

execução, especialmente devido às demandas das famílias camponesas, as quais 

propunham outras atividades necessárias ao seu processo de reprodução social. Essa 

reorganização demonstra que a elaboração e proposição dos projetos precisam estar 
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alinhadas com a demanda da realidade camponesa e que, mesmo assim, no decorrer do 

projeto será preciso rearranjar a teoria. 

O tempo vivido pelas famílias camponesas é mais lento que o tempo burocrático 

e acadêmico das IPES. O aprendizado no campesinato acontece a partir da experiência, 

da experimentação e adequação da “nova” atividade, a qual deve contribuir com seus 

interesses de reprodução social e econômica.  

Dessa forma, entendemos que a construção da proposta dos projetos reflete a 

imposição das normas e objetivos dos Editais, bem como da postura da equipe das IPES 

que as formularam. Estes projetos não se igualam aos projetos de extensão difusionista 

de pacotes tecnológicos, mas necessitam de estratégias que tornem a participação 

efetiva em todos os momentos do projeto, da elaboração à avaliação. 

Especificamente, a readequação das ações dos projetos é resultado da não 

participação das famílias camponesas na etapa da elaboração das propostas, uma vez 

que os 50% dos projetos pesquisados não se caracterizam como demandas diretas das 

famílias, mas como uma recomendação construída a partir do direcionamento do edital 

(leia-se política pública) e da equipe que o elaborou.  

As principais dificuldades encontradas pela equipe acadêmica responsável pelos 

projetos, conforme consta nos relatórios, se concentra na limitação de tempo para a 

execução da ação, sempre insuficiente; na exigência do cumprimento do que foi 

proposto no projeto, mesmo não se conformando com a realidade das famílias; na falta 

de proximidade inicial entre a equipe e as famílias camponesas e no baixo valor das 

bolsas, o que gerou alta rotatividade de estagiários e estudantes durante o projeto.  

A falta de perspectiva de alocação profissional para os estudantes também foi 

citada como um grave problema, pois a empresa pública de Ater em Goiás, que poderia 

absorver os agentes formados em Agroecologia, está sucateada. Da mesma forma, não 

há empresas privadas ou organizações não governamentais suficientes para absorver a 

grande maioria dos bolsistas.  

Mesmo que os projetos busquem autonomia por meio de ações participativas, os 

editais promovem etapas e amarras que impõem que decisões sejam tomadas de cima 

para baixo. A participação por consulta ou pseudoparticipação das famílias camponesas 

também é uma realidade a ser superada.  

Todavia, depois de dezesseis anos do início dos projetos, ocorrido em 2004, as 

famílias camponesas e as equipes das IPES que atuaram juntas já não são mais 

estranhas entre si. Os resultados desta relação nos anos subsequentes aos projetos é o 
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esclarecimento necessário sobre as transformações causadas pelos projetos, ao passo 

que fornece caminhos para a extensão universitária e extensão agrária significativa e 

transformadora. 

No caso da REJ/UFG, os projetos chegaram como novidade teórica, prática e 

orçamentária. Os editais exigiam dos professores uma proposta de projeto que 

deveriam: promover o desenvolvimento científico, tecnológico e extensionista; 

contribuir para o desenvolvimento territorial sustentável; desenvolver tecnologias e 

conhecimentos orientados pelos princípios da Agroecologia; usar ações participativas na 

execução, bem como seguir o cronograma; aplicar os recursos e cumprir a legislação. 

Por isso, afirmamos que se trata de uma estratégia do poder público que ao 

mesmo tempo proporciona o desenvolvimento de práticas autônomas, também controla 

as ações e os resultados obtidos, pois gerencia as ações das instituições de ensino e da 

classe camponesa. Trata-se então de uma ação pública que promove autonomia relativa.  

Os dados qualitativos foram levantados por meio da observação a campo e 

entrevistas orais semiestruturadas com as famílias camponesas e com as equipes 

acadêmicas dos oito projetos realizados pelo NEAF da REJ/UFG. Para as entrevistas, 

tomamos como ponto de partida nem o objeto em si, nem o sujeito abstrato, mas os 

propósitos e as atividades práticas sociais dos indivíduos concretos e históricos, no caso 

as famílias camponesas, a equipe acadêmica e a relação estabelecida por meio dos 

projetos. 

Estes oito projetos foram coordenados por professores do curso de Geografia da 

REJ/UFG. Envolveram o total de 114 profissionais entre professores, pesquisadores e 

estudantes dos programas de Pós-Graduação em Geografia e em Agronomia, assim 

como dos cursos de Medicina Veterinária, Agronomia, Zootecnia, Engenharia Florestal, 

Educação Física e Pedagogia da instituição da REJ/UFG e de outras quatro IPES do 

estado de Goiás. 

A maioria dos membros das equipes e das famílias camponesas não tinham 

conhecimentos sobre as ações participativas nem sobre Agroecologia. Levando em 

consideração que a atuação do NEAF se deu nos municípios da microrregião Sudoeste 

de Goiás, a qual apresenta a maior taxa de exploração da agricultura capitalista do 

estado e é a principal produtora de grãos-carne-exportação, o trabalho de proposição de 

uma “nova” produção agrícola por meio da extensão universitária e da valorização de 

saberes autônomos tornou-se um desafio.  
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As cidades e o campo dessa microrregião possuem conjunturas e modos de 

políticas, econômicas e sociais que mantém a exploração da agricultura capitalista 

funcionando a contento no Território, tanto que dos doze assentamentos rurais de 

Perolândia, Jataí e Chapadão do Céu, oito produzem grãos para exportação pelo 

Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB).  

Mesmo os cenários históricos e materiais não sendo o ideal para o 

desenvolvimento da Agroecologia, os projetos proporcionaram a construção de uma 

inédita estrutura física para o estudo, a pesquisa e a extensão em Agroecologia na 

REJ/UFG. Com a implantação do NEAF foi possível montar uma biblioteca; adquirir 

equipamentos eletrônicos, veículo e ferramentas apropriadas; resgatar sementes crioulas 

e ainda garantir uma área de 4,5 hectares para experimentos e formação na própria 

instituição.  

Da mesma forma foi possível promover a formação humana da equipe a partir da 

participação e realização de cursos, treinamentos e eventos; do fornecimento de 102 

bolsas de extensão e de pesquisa a estudantes e graduados, além de diárias; da pesquisa 

e 122 publicações científicas; da aprovação de 25 bolsistas em programas de mestrado e 

doutorado e de duas aprovações em concursos públicos; no acesso ao mercado de 

trabalho na Emater e em ONGs; na recampenização de quatro bolsistas e na 

estruturação e participação da disciplina de Extensão Rural e Políticas Públicas no curso 

de Zootecnia da REJ/UFG desde o ano de 2018 e 2019. 

Estes projetos atingiram direta e indiretamente dez municípios da microrregião 

Sudoeste de Goiás, 794 famílias camponesas, 19 assentamentos rurais, um 

acampamento do MST e o Território Rural de Identidade “Parque das Emas”. Eles 

foram realizados em parceira com quatro unidades locais da Emater-GO, com a 

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás (SEAPA), o 

Instituto Federal Goiano -Campus Jataí , a Universidade Estadual de Goiás – Campus 

Jataí, o Centro Universitário de Mineiros (UNIFIMES), o Sebrae Regional de Jataí, a 

Divisão de Agricultura Familiar da prefeitura de Jataí, o Colegiado Territorial, as cinco 

Cooperativas de produção da Agricultura Camponesa presentes no Território, o Núcleo 

de Agroecologia da Unifimes e o Núcleo de Agrofloresta do Cerrado de Chapadão do 

Céu. 

Em 2014 o NEAF, por meio de um projeto de extensão, mudou de status, 

tornou-se um Núcleo de Estudos em Agroecologia (NEA) e mudou de nome, passando 

a se chamar Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Agroecologia e Agricultura 
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Familiar Camponesa (NEAAF). Em 2015 o NEAF aprovou o projeto que NEDET-

11/2014, e passou a atuar em todos os nove municípios do Território Rural de 

Identidade Parque das Emas, assessorando as famílias camponesas e organizações 

representativas para o acesso às políticas públicas.  

Em dezembro 2019, a partir da federalização da Regional Jataí, ela deixou de ser 

um dos campi da UFG e se tornou a Universidade Federal de Jataí (UFJ) e o NEAAF 

foi reconfigurado como Laboratório de Extensão em Agroecologia e Campesinato na 

UFJ, o que permitirá a alocação de recursos e contratação de técnica/o(s) para a gestão 

das ações de extensão na instituição. 

Os projetos fizeram e fazem parte dos processos de ensino e aprendizagem da 

UFJ e permitiriam construir ações de extensão significativa. Eles proporcionaram o 

primeiro encontro e o “namoro” entre as famílias camponesas e a equipe das IPES. 

Trouxeram de “presentes” a extensão em Agroecologia, o acesso às famílias 

camponesas, o conhecimento sobre políticas públicas e o imperativo da Soberania 

Alimentar. 

Buscamos demonstrar como a extensão universitária, materializada pelos 

projetos, se configurou como uma atividade educativa/social fundamental para a 

formação transformação das equipes das IPES, dos estudantes e das famílias 

camponesas. Ela promoveu a construção de conhecimentos socialmente significativos, 

entre as experiências e os conhecimentos produzidos nas condições sociais e culturais 

dos processos de vida e de trabalho da comunidade acadêmica e da classe camponesa. 

Todavia, para fortalecer a extensão universitária enquanto uma Práxis 

revolucionária requer que os educadores realizem o movimento permanente de 

articulação das vivências do senso comum e o do saber elaborado, tendo como objetivo 

a superação da consciência ingênua e naturalizada de todos os envolvidos.  

Os projetos foram as pontes que ligaram a Política Pública, as IPES e as famílias 

camponesas. Esta caminhada enfrentou e enfrenta percalços, como disputas internas e 

entre as instituições, a pouca participação e/ou desistência de famílias, a falta de 

infraestrutura no campo (energia, estradas), a falta de chuva, o não envolvimento das 

prefeituras. Entretanto, a proximidade da comunidade acadêmica com as famílias 

camponesa, essencial para a extensão universitária significativa, foi estabelecida.  

Os resultados dos projetos demonstram que é possível e necessário readequar as 

propostas de ação de extensão, com base no que já foi experimentado e apropriado, de 
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forma que se possa errar menos e transformar mais. Cabe aos sujeitos manter a ponte já 

construída, para que haja a livre circulação, seja de saberes, seja de sabores. 

A verificação da contribuição dos projetos com a autonomia das famílias 

camponesas foi feita a partir da observação empírica nos sítios, buscando identificar as 

práticas aprendidas que permaneceram no território. As entrevistas e diálogos tiveram 

por objetivo apreender os conhecimentos adquiridos pelas famílias, assim como 

possíveis melhorias na organização social, no uso da renda e na autonomia da produção, 

comercialização, distribuição e consumo das mercadorias.  

Os projetos não interferiram apenas na rotina das famílias camponesas do 

Território, mas também na UFJ, especialmente pela criação do NEAF. Por isso, o 

trabalho de campo também foi realizado na instituição, pelo qual foram verificadas e 

analisadas as mudanças estruturais, organizacionais, educativas e produtivas causadas 

no espaço físico, humano e pedagógico da UFJ.  

Por serem sujeitos historicamente determinados, socialmente contextualizados e 

potencialmente transformadores do mundo material, o método materialista dialético e a 

teoria do materialismo histórico de Marx são coerentes na orientação das estratégias 

para se conhecer a realidade, compreendê-la, interpretá-la e construir um novo 

conhecimento que possa contribuir para a emancipação dos sujeitos estudados. 

As instituições de ensino e a extensão universitária (Escola) e a política pública 

(Leis) se configuram em aparelhos ideológicos do Estado Capitalista. Estes são 

disputados pelas classes sociais, conflitando interesses e lógicas na aplicação dos 

instrumentos derivados destes aparelhos.  

No caso das políticas e programas pesquisados, a inserção de representantes dos 

Movimentos Socioterritoriais Organizados nos Ministérios, os quais gestam e 

gerenciam as políticas públicas, bem como a autonomia relativa das autarquias (IPES) e 

dos sujeitos da academia, proporcionaram programas, projetos e recursos para a prática 

contra hegemônica, direcionada à classe camponesa e à comunidade acadêmica. 

A escolha por pesquisar os projetos derivados das políticas, em especial pela 

PNATER, se justifica por esta ser uma política construída com a participação social. No 

documento da PNATER fica claro a necessidade de superação do modo difusionista da 

extensão, a qual seria alcançada a partir da implantação de uma extensão agrária 

agroecológica. Logo, os projetos elaborados sob estes princípios e com estes objetivos, 

poderiam, em tese, promover conhecimentos e práticas produtivas contra hegemônicas 

para as famílias camponesas e para as IPES. 
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A construção do conhecimento e o desenvolvimento de práticas contra 

hegemônicas adentraram as IPES e a vida das famílias camponesas por meio de 

Chamadas Públicas, também tradada como Editais. Elas viabilizaram as condições 

materiais (projetos e recursos) para a realização da extensão agrária agroecológica. 

Os editais continham a estrutura, os objetivos e as funções que os projetos 

deveriam seguir para serem aprovados e executados, bem como direcionavam a 

construção dos projetos em relação a todas as etapas. Ao fim, os projetos tinham que 

seguir os objetivos, as linhas temáticas, metas, métodos, estratégias de execução, 

financiamento do capital e custeio, concessão de bolsas, cronograma, local de 

implantação e resultados esperados do edital concorrido.  

Dessa forma, os editais direcionavam o panorama geral do que deveria ser 

desenvolvido em cada projeto e quais resultados eram esperados. Entretanto, tanto as 

IPES quanto as famílias camponesas são sujeitos históricos, contraditórios e vivem 

conjunturas diferentes. Daí que os projetos ter vários resultados, de catastróficos a 

exitosos.  

Todavia, os editais e projetos são os principais instrumentos utilizados para a 

operacionalização dos serviços públicos. A estrutura da administração pública no país, 

bem como o poder executivo e legislativo brasileiro, possuem definições e regras legais 

sobre editais e projetos, uma vez que são serviços públicos e devem ser tratados com 

toda seriedade, a fim de minimizar a chance de corrupção.  

Esta pesquisa de doutorado é uma busca pelo conhecimento, compreensão, 

teorização e proposições sobre a prática social, educativa, em especial a realizada por 

meio da extensão universitária, e produtiva dos sujeitos envolvidos nos projetos. 

Diante disso, foi preciso analisar a intenção, a ação e os resultados dos projetos a 

partir da totalidade do modo capitalista de produção, pois na sua lógica, práticas 

sustentáveis são cooptadas, o trabalho é precarizado e a solidariedade vira valor de 

troca. 

Logo, as perguntas que movimentam a tese se ancoram na reflexão de até que 

ponto os projetos, orientados pelas políticas e executados por instituições de ensino 

superior, contribuíram para a autonomia da produção, da geração de renda e do 

conhecimento para as famílias camponesas? Quais são as ações e método específico que 

promoveriam a reprodução social da classe camponesa? A extensão universitária, 

direcionada por projetos que já tinham um fim em si, é capaz de promover 
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transformação na produção do conhecimento e na formação dos estudantes e 

professores para atender ao público camponês? 

Para tal é imprescindível conhecer e apreender na totalidade os sujeitos da 

pesquisa. Os órgãos que as formulam e operacionalizam as diretrizes das políticas 

públicas de desenvolvimento agrário sustentável, como os ministérios, secretarias, 

autarquias, são aparelhos ideológicos do Estado. Ao passo que as políticas contêm, ao 

mesmo tempo e contraditoriamente, objetivos contra hegemônicos em especial a 

Agroecologia, e objetivos de aparelhamento ao capital.  

Os outros sujeitos da pesquisa são a extensão universitária, entendida como 

práxis educativa que dialoga com a sociedade, e as famílias camponesas como classe sui 

generis do Capitalismo, que se reproduz a partir do processo desigual e combinado do 

Capitalismo (MARTINS, 1989). 

Partimos do entendimento que a relação das famílias camponesas com as 

instituições de ensino e as políticas públicas, mediadas pelos projetos são ações 

propriamente humanas realizadas e entendidas no tempo específico e na sociedade, por 

isso, sempre em transformação.  

Usamos a categoria de Práxis em Marx, para analisar os sujeitos envolvidos, 

uma vez que todas as ações desempenhadas no decorrer dos projetos possuem bases 

teóricas e práticas intencionalmente articuladas, que objetivam algum tipo de 

transformação social ou produtiva. 
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1. A TRAJETÓRIA: ORIENTAÇÃO TEÓRICA E ESTRATÉGIAS DA 

PESQUISA 

 

 Uma tese é a síntese escrita do que foi pensado e vivido durante a pesquisa de 

doutorado. Entretanto, o texto não evidencia todas as vivências, saberes e trocas entre as 

pessoas que fizeram parte da pesquisa. Até porque, a realidade nunca será totalmente 

apreendida, pois está sempre em transformação. De qualquer forma, espera-se que as 

análises aqui apresentadas provoquem a curiosidade, o diálogo e a cooperação entre 

aqueles e aquelas que entrarem em contato com elas. 

A pesquisa que gerou esta tese teve como objetivo geral compreender o 

potencial da extensão universitária, desenvolvida a partir de políticas públicas 

agroecológicas, para a reprodução social do campesinato no estado de Goiás.  

Especificamente, os objetivos foram: 1) Contextualizar os sujeitos da pesquisa: a 

classe camponesa, as políticas públicas e as IPES do estado de Goiás; 2) Apreender os 

intuitos e operacionalização das Políticas Públicas Agroecológicas a partir de suas 

relações com o Estado Capitalista, Campesinato e Extensão Universitária; 3) Conhecer e 

compreender as estratégias de execução dos projetos de extensão desenvolvidos pelas 

IPES do estado de Goiás com famílias camponesas, entre os anos 2004 a 2017; 4) 

Identificar as ações de extensão que proporcionaram autonomia da classe camponesa 

tanto no campo quanto nas IPES 5) Apresentar possibilidades de contribuição com 

reprodução social do campesinato a partir da extensão universitária. 

 

1.1 Método, Categorias e Conceitos  

 

Para cumprir os objetivos desta pesquisa, foi preciso adentrar na realidade e na 

teoria que sustenta a constituição dos projetos, buscando a totalidade, as contradições e 

a Práxis presentes nestes processos. Estas são as três categorias analíticas usadas na 

tese. 

Toma-se como referência Netto (2011) quando afirma que a totalidade é 

permeada por contradições, concreta, articulada e dinâmica. Os sujeitos envolvidos na 

pesquisa são compreendidos a partir das contradições existentes entre as classes sociais, 

as quais disputam o poder no Estado Capitalista, sendo que os conflitos estão presentes 

e aparentes nos aparelhos ideológicos e repressivos do Estado Capitalista. 
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Para compreender os sujeitos da pesquisa e suas relações, toma-se como 

referência metódica a dialética materialista e a teoria do materialismo histórico em 

Marx. Elaboradas por Netto (2011), as direções dadas por Marx apontam que, na busca 

para a compreensão da reprodução do movimento real é preciso ser fiel ao objeto, sendo 

que a dinâmica e estrutura do objeto comandam os procedimentos do pesquisador.  

Netto (2011) afirma ainda que, para Marx, o método implica uma determinada 

perspectiva do sujeito que realiza a pesquisa e que essa relação deve permitir extrair as 

múltiplas determinações do objeto.  

Neste sentido, os sujeitos pesquisados na tese - Estado, Educação (extensão) e 

Classe Camponesa - ditaram os procedimentos de pesquisa, que passou pela leitura e 

fichamento de obras de autores e autoras que dialogam com estes sujeitos na perspectiva 

dialética materialista, pela coleta e análise documental original e pelo trabalho de campo 

com a realização de entrevistas e observações.  

No caso, a participação da autora nos projetos, serviu como um bônus que 

possibilitou o aprofundamento em análises que talvez um pesquisador externo não se 

sensibilizasse. Entende-se este envolvimento como algo positivo e que não gera vícios 

na pesquisa em termos científicos, pois nenhum método é imparcial.  

A categoria da Práxis foi tomada como pressuposto para a compreensão da 

transformação causada pela relação entre as políticas públicas, as IPES e a classe 

camponesa. Conforme Marx (1975), nas Teses sobre Feurbach,  

[...] “seres humanos não são produtos apenas das circunstâncias e da 
educação, mas que as circunstâncias são transformadas precisamente pelos 
seres humanos e que o educador tem ele próprio de ser educado. [...] Esta 
coincidência do mudar das circunstâncias e da atividade humana só pode ser 
tomada e racionalmente entendida como praxes revolucionante” (MARX, 
1975, p.1) 

 

Perseguindo o pensamento de Marx, assume-se uma postura teórica crítica e 

comprometida com a luta pela concretização do porvir, atuando, intervindo, 

transformando o existente e, ao mesmo tempo, engendrando o novo. Como afirma 

Marx, “os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes; a questão, 

porém, é transformá-lo” (MARX, 1975). 

Entende-se que somente por meio de um projeto de ação crítico e prática 

realizada nas e pelas relações sociais objetivas por meio das mediações educativas 

(formal e popular), torna-se possível ocorrer a transformação que desatrele as pessoas 
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de uma noção de progresso reduzido a um produtivismo estreito que visa atender ao 

processo de auto expansão do capital.  

Nesta tese, as premissas teóricas se baseiam na compreensão da existência do 

campesinato enquanto classe social, a qual reproduz relações não capitalistas de 

produção e é parte do processo de desenvolvimento desigual, contraditório e combinado 

do capitalismo no campo brasileiro (OLIVEIRA, 1991; MARTINS, 1981). 

Shanin (2005) aponta que “os camponeses necessariamente refletem, 

relacionam-se e interagem com não-camponeses; trata-se da questão da autonomia 

parcial de seu ser social. O campesinato é um processo e necessariamente parte de uma 

história social mais ampla”. Shanin (2005) é a referência para a compreensão da classe 

camponesa a partir de seu trabalho cotidiano nas ações e políticas reais, o que contribui 

para definir as dimensões da opressão do homem pelo homem e os caminhos da luta 

para combatê-las. 

Considera-se o campesinato como classe social sui generis dentro do modo 

capitalista de produção, o qual lança mão de relações e de trabalho não capitalistas para 

produzir capital, entendendo que não há fundamento na materialidade para as teses do 

fim do campesinato, proletarização ou sua metamorfização em “Agricultura Familiar”.   

Fernandes (2007) em sua tese afirma que o capital age incorporando, 

diferenciando, expropriando e recriando estes espaços, onde se encontram camponeses 

viabilizados, remediados, empobrecidos e excluídos, resistindo e construindo estratégias 

de reprodução e de reterritorialização, especialmente por meio do retorno a terra via 

reforma agrária.  

Ou seja, o avanço do capitalismo no campo não aniquila a classe camponesa. 

Ademais, o campesinato é necessário à expansão do modo capitalista de produção, pois 

reproduz relações não-capitalistas, como o não assalariamento, necessárias à produção 

do capital (OLIVEIRA, 2007). 

Adotam-se na análise das relações dos camponeses com as políticas públicas e 

as caraterísticas do modo de vida camponês a partir de Marques (1999). Para a autora, o 

campesinato possui um modo específico de vivência que se faz na relação que as 

famílias têm com a terra, o núcleo familiar e o trabalho, orientado por um projeto de 

vida autônomo dentro do sistema vigente (MARQUES, 1999).  

Mesmo estabelecendo atividades produtivas e comerciais a partir de relações 

capitalistas de produção, as famílias levam em consideração o modo de vida camponês 
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na lida da terra, fazendo da terra um local de reprodução da vida e não apenas de 

obtenção de capital. Para Farias (2007),  

“Possivelmente, o projeto camponês é a vida em permanente construção e 
reconstrução, uma história que está sendo escrita todos os dias, nas lavouras, 
com os sonhos, nas relações de gênero, no espaço da casa, por famílias e 
grupos, um modo de vida se fazendo, se desfazendo e se reconstituindo no 
movimento de negação e afirmação de valores, vontades e necessidades” 
(FARIAS, p 3, 2007). 

 

Ressalta-se que a opção por utilizar o conceito de campesinato ao invés de 

agricultura familiar, usualmente presente nas políticas públicas, justifica-se pela 

coerência teórica e de método da pesquisa baseada na luta de classes. Nessa perspectiva, 

opta-se pelo conceito de campesinato pelo motivo de carregar consigo o histórico de 

lutas e resistências no campo e, portanto, representa a classe social analisada neste 

trabalho. 

O caráter geográfico da tese se baseia no conceito de Território desenvolvido por 

Oliveira (2010), de que o capital se desenvolve e reproduz no campo apropriando-se da 

terra e da renda, por meio do controle dos processos de produção, circulação, 

distribuição e consumo e/ou da própria terra.  

Segundo o autor, há dois processos distintos de apropriação capitalista da renda 

da terra. No primeiro, onde se define a monopolização do território pelo capital, 

quando as empresas que controlam a comercialização da produção no campo não se 

apropriam ou possuem a terra (OLIVEIRA, 2010).  

Nestlé, Caramuru, Louis Dreyfus Commodities, BRF são exemplos de empresas 

que controlam a produção de alimentos e commodities rurais sem ter o controle ou a 

posse da terra. Elas atuam controlando a cadeia produtiva por meio do fornecimento de 

créditos, insumos, precificação, transporte, compra e venda das mercadorias, se 

apropriando da renda a partir da mercadoria. 

O outro processo de apropriação capitalista da renda da terra, conforme Oliveira 

(2010) se configura na territorialização do monopólio do capital, pelo qual empresas 

capitalistas brasileiras e estrangeiras ao possuir a propriedade privada da terra (seja por 

aquisição ou arrendamento) controlam todo o processo produtivo (produção, circulação, 

distribuição e consumo). É o caso do setor sucroenergético, no qual as empresas se 

apropriam da renda da terra na produção (OLIVEIRA, 2010). 

Logo, a reprodução social camponesa apenas é possível em território onde 

acontece a monopolização do território pelo capital (OLIVEIRA, 2010). Isso se dá 
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porque a classe camponesa ao possuir a posse/propriedade da terra e a mão de obra 

consegue controlar parte (ou até todo) o processo produtivo, o que lhe concede 

autonomia relativa. Mesmo se integrando ou fazendo parcerias com empresas que 

controlam insumos e preços, por exemplo, a família camponesa pode decidir se 

desvincular, pois a posse da terra e do trabalho familiar lhe dá garantias que vai 

continuar se reproduzindo na terra.  

Quando comunidades camponesas controlam o uso da terra, com o poder de 

decisão sobre como e quando usar ferramentas e mão de obra, e como, o quê e quando 

produzir, circular, distribuir e consumir, Oliveira (2010), afirma que há nesse momento 

uma apropriação por parte das famílias camponesas de porções do Território Capitalista, 

que se configuram em frações de territórios camponeses.  

Frações de território camponês estão espalhadas pelo país na forma de 

quilombos, terras indígenas e algumas formas coletivas de uso da terra, como nos 

Faxinais (Paraná), Fundos e fecho de pasto (Bahia), Gerazeiros (norte de Minas Gerais), 

dentre outros.  

Está presente nesta apropriação a disputa pelo Território, que para Haesbaert 

(2004) ocorre em diferentes combinações, funcional e simbólico, pois se exerce 

domínio sobre o espaço tanto para realizar “funções” quanto para produzir 

“significados”. Dessa forma, tanto os programas (Estado e capital) como as famílias 

camponesas disputam o território e o controle das relações produtivas, materiais e 

simbólicas, por meio do poder que ambos possuem. 

No estado de Goiás, recorte territorial da tese, a classe camponesa disputa o 

Território com empresas capitalistas de extração de minério, de produção de 

commodities (grãos e carne), do setor sucroenergético, de produção de energia por 

hidrelétricas, de pecuária de corte, dentre outras. 

As famílias camponesas ocupam a terra por meio da propriedade privada da 

terra, arrendamento, parceria, posse, assentamentos rurais, quilombos, comunidades de 

indígenas. Praticam a agricultura de modo familiar, assim como a pecuária, a pesca, a 

extração e demais atividades pelo e para o núcleo familiar. Logo, agricultura familiar 

não é um conceito, mas uma forma de realização do trabalho da classe camponesa. 

A partir d leitura dos processos produtivos disputados entre a agricultura 

capitalista e a classe camponesa, ora mais ora menos articulada, é possível compreender 

os conflitos e se posicionar enquanto pesquisador e extensionista em prol dos 

camponeses, buscando estratégias que tornem a produção familiar mais autônoma.  
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Para dar conta de entender o papel dos projetos de extensão, entendido como 

uma das ferramentas de emancipação no processo de reprodução da classe camponesa 

foi preciso compreender, primeiramente, a origem destes. Assim, a tese apresenta os 

conceitos de Campesinato, Estado e Políticas Públicas, Movimentos Socioterritoriais, 

Agroecologia, Universidade e Extensão, Projetos de Extensão e da Práxis realizada. 

Já tratado o Campesinato, buscou-se em Poulantzas (1980), o conceito de 

Estado Capitalista para explicar o movimento das Políticas Públicas de Estado e de 

governo direcionadas para o Campesinato, enquanto uma classe dominada pelo próprio 

Estado, pelos latifundiários e pelos capitalistas.  

Para o autor, as Políticas Públicas são uma das estratégias do Estado Capitalista, 

na criação, transformação e organização de um consenso entre as classes dominadas e as 

dominantes, ultrapassando até a repressão ou a ideologia entre elas (POULANTZAS, 

1980).  

Todavia, Poulantzas (1980) afirma que o consenso, assim como o eventual 

acesso das classes dominadas a alguns aparelhos ideológicos do Estado, via Políticas 

Públicas, não alteraria os blocos que detém o poder real do Estado Capitalista, pois 

sendo um Estado classista, é governado pela ideologia das classes dominantes 

(latifundiários e capitalistas, no caso brasileiro).  

Conforme o autor, o Estado ao agir pela produção do substrato material do 

consenso das massas em relação ao poder ao mesmo tempo mantém o aspecto 

ideológico de engodo (POULANTZAS, 1980). Ou seja, ao promover medidas positivas 

para as massas (como políticas públicas de viés Agroecológicos, de onde derivam os 

projetos de extensão desenvolvidos com a classe camponesa), também aumenta a 

exploração (por meio da mais-valia relativa ou da apropriação da renda da terra, por 

exemplo). 

No campesinato brasileiro, o caso mais claro da aplicação do engodo são as que 

Fernandes (2015) define por políticas públicas subordinadas. Para o autor, políticas de 

subordinação são elaboradas por representantes ou ideólogos de uma classe para a outra, 

de cima para baixo, como forma de manter o controle e de possibilitar a manutenção de 

uma condição de existência.  

Apesar de Fernandes (2015) estabelecer a análise das políticas públicas 

destinadas à classe camponesa a partir dos conceitos dos novos sentidos e modos do 

capitalismo agrário e da questão agrária, não utilizados nesta tese, ela é coerente com os 

resultados que a pesquisa desta tese apresenta. Acrescentamos à análise de Fernandes 
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(2015), para além da construção e objetivos das políticas que as definem como 

subordinadas ou emancipatórias, a execução destas políticas, pois é no processo de 

apropriação que os camponeses fazem dela que se dá a reprodução social ou não do 

modo de vida camponês e da sua autonomia.  

Neves (1999) afirma que a análise dos desdobramentos das intenções de 

políticas públicas deve considerar os espaços sociais em que as regras, os valores, os 

recursos e os objetivos por elas definidos são disputados, apropriados ou rejeitados; as 

tensões e a construção de novas relações que tais definições propiciam; os 

constrangimentos, as alternativas e as expectativas por elas geradas diante de segmentos 

sociais específicos.  

Neste sentido, o envolvimento das famílias camponesas com os programas e 

projetos oriundos das Políticas Públicas dependem de elementos que escapam à lógica 

capitalista, tais como: a necessidade das satisfações materiais e subjetivas de cada 

família; a quantidade e disposição da mão-de-obra para as atividades demandadas; a 

autonomia do tempo, do uso do espaço e dos recursos etc. 

Por isso, não significa que políticas de subordinação não contribuam para a 

reprodução camponesa, uma vez que as famílias camponesas também se apropriam 

delas pela lógica camponesa de reprodução da vida e não do capital.  Todavia, políticas 

subordinadas são orquestradas de forma que tornam as famílias camponesas mais 

dependentes durante o processo produtivo e são extremamente invasivas.  

Exemplos de políticas subordinadas são as de fornecimento de crédito, como o 

PRONAF criado pelo MDA ainda em 1996, ou o Programa de Produção e Uso do 

Biodiesel (PNPB) estabelecido em 2006. Elas são impostas como única forma de 

crédito (no caso do PRONAF) e/ou procuram enquadrar as comunidades camponesas 

aos moldes da agricultura capitalista (PNPB). Infelizmente, são as mais robustas, no 

sentido de disponibilização de recursos e no acesso pelas famílias camponesas.  

Corciolli (2019) aponta em seus estudos sobre as políticas públicas destinadas 

aos camponeses do estado de Goiás que, de 2005 a 2017, o valor aplicado via PRONAF 

no estado de Goiás aumentou sensivelmente, enquanto que o número de contratos caiu 

pela metade, revelando a concentração de recursos nas mãos dos agricultores que já 

acessam o PRONAF. 

Juntamente com a concentração dos recursos, a tendência à valorização das 

atividades produtivas tradicionais promovidas pelo PRONAF (pecuária e lavouras 

temporárias) incentivou a especialização produtiva entre os estabelecimentos 
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camponeses, assim como foi feito durante o período da modernização conservadora da 

agricultura (CORCIOLLI, 2019). 

É o caso das famílias de assentamentos rurais da microrregião sudoeste de Goiás 

que aderiram ao PNPB e passaram a produzir soja a partir de 2010. Elas diminuíram ao 

máximo a produção de alimentos para aumentar a área lavouras de soja com o intuito de 

obter maior renda do cultivo. Isso fez com que famílias perdessem o controle dos 

processos de produção, pois foram obrigadas a aderir ao pacote tecnológico e financeiro 

do PNPB e, as que não cultivam, são constantemente assediadas para arrendar suas 

terras (DIAS, 2012).  

Estes programas podem ser classificados como “engodo”, baseado na tese de 

Poluantizas (1980), os quais foram criados pelo Estado Capitalista, controlado pela 

classe dominante. Ao criar as condições para a reprodução camponesa por meio de 

crédito e mercado, estes programas servem como um meio de conciliação de classe, ao 

mesmo tempo em que o capital mantem o controle econômico e territorial, reproduzindo 

a ideologia da classe dominante, que se reflete no desejo das famílias camponesas se 

tornarem “produtores de soja” ou “pecuaristas”. 

Já as Políticas Públicas analisadas neste trabalho são diferentes das políticas 

subordinadas, pois são resultantes da influência dos movimentos camponeses na 

elaboração e execução delas, corroborando com a análise de Fernandes (2015). São 

políticas que tem como diretrizes os princípios da Agroecologia e foram estabelecidas a 

partir de 2003, no governo do Partido dos Trabalhadores, eleito com o apoio destes 

movimentos.  

Conforme Fernandes (2015), a instituição de políticas e planos de 

desenvolvimento, específicos para o Campesinato brasileiro, é resultado das constantes 

lutas da Via campesina, principalmente pelas ações do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST), Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Movimento 

dos Atingidos por Barragens (MAB) e pelo Movimento das Mulheres Camponesas 

(MMC), da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) e da 

Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar 

(FETRAF).  

Historicamente, este conjunto de movimentos camponeses lutou e gerou as 

condições que influenciou na realização do Censo Agropecuário de 2006, quando o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) separou a produção da agricultura 
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camponesa (familiar) da produção da agricultura capitalista (patronal), e publicou em 

cadernos distintos (FERNANDES, 2015). 

Essa mudança na postura do IBGE reforçou uma leitura crítica sobre a 
agricultura brasileira, como as análises sobre as diferentes participações das 
agriculturas camponesa e capitalista a partir dos censos agropecuários feitos 
pelo geógrafo Ariovaldo Umbelino de Oliveira desde a década de 1980, para 
demonstrar a importante participação do campesinato no desenvolvimento do 
país. Exemplos dessas análises podem ser observados em Oliveira (1991 e 
2004) (FERNANDES, 2015, p. 20). 
 

A criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário após o massacre de 

Eldorado dos Carajás em 199, também foi resultado da luta camponesa pela terra e pelo 

desenvolvimento emancipatório, contra o estado de sujeição às políticas de interesse 

capitalistas elaboradas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA). Entretanto, o MDA tornou-se mais efetivo para a emancipação da classe 

camponesa especialmente a partir de 2003, quando representantes dos movimentos 

socioterritorias passaram a fazer parte da gestão da pasta.  

É a partir de 2003 que se inicia a construção de políticas públicas que Fernandes 

(2015) classifica como emancipatórias, as quais refletem a coerência entre as relações 

sociais e a produção territorial, justamente por terem sido formuladas a partir do 

protagonismo e participação destes movimentos. 

Para fins de análise, trataremos apenas das políticas emancipatórias que foram 

formuladas e/ou tem seus princípios ancorados na Agroecologia. Por isso serão tratadas 

nesta tese como Políticas Públicas Agroecológicas.  

Cabe ressaltar que por serem políticas públicas, mesmo que emancipadoras, elas 

são instrumentos utilizados pelo Estado Capitalista no controle social. Conforme define 

Poulantzas (1985), “o poder das classes dominantes presentes no Estado Capitalista não 

permite o deslocamento do poder real para as classes dominadas”. Assim, uma política 

emancipadora com seus programas e estratégias deve ser analisada no tempo e no 

espaço a fim de identificar quais práticas e vivências proporcionam mais ou menos 

autonomia camponesa.  

Historicamente, a construção destas políticas iniciou antes do governo do PT, 

com a mobilização dos movimentos sociais em meados da década de 1990 e teve seu 

auge entre 2005 a 2014. Mas, ainda dentro do governo do PT elas foram sendo 

fragilizadas de dentro para fora, pouco a pouco, pela classe dominante, pois feriam o 

interesse dos capitalistas e dos latifundiários.  
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Como exemplo de subordinação das Políticas Públicas Agroecológicas às classes 

dominantes, podemos citar a retirada do termo Agroecologia da PNATER, quando da 

sua aprovação como Lei em 2010; a não aprovação da Política Nacional de Redução de 

Agrotóxicos (PNARA) que foi pautada na Câmara dos Deputados ainda em 2016 e o 

desmonte do Programa Nacional de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar 

(PAA) a partir de 2017.  

Poulantzas (1980) elucida que a unidade do poder de Estado das classes 

dominantes desloca o centro do poder real tão logo a relação de força no seio de um 

delas parece oscilar para o lado das massas populares. De forma que o Estado 

Capitalista assegure a presença das classes dominadas em seu seio e por meio da relação 

de dominação-subordinação, as mantenha exatamente como classe dominada 

(POULANTZAS, 1980). 

O golpe de 2016 é um exemplo do deslocamento forçado do poder pelas classes 

dominantes. O próprio processo híbrido do impeachment (jurídico-político) que retirou 

a Presidenta Dilma Rousseff do cargo, não teve o requisito jurídico para o crime de 

responsabilidade. O objetivo principal do golpe foi (re)enquadrar o país na agenda 

neoliberal, iniciada com a retirada direitos historicamente conquistados pelos 

trabalhadores a partir da aprovação das reformas Trabalhista e da Aposentadoria. Junto 

com a redução drástica de investimentos em políticas públicas e de distribuição de 

renda, o golpe aprofundou o desemprego, a miséria e a desigualdade no país. 

Esse golpe demonstra que a ação das massas populares no cerne do Estado é 

uma condição necessária para sua transformação, mas não é o bastante para a sua 

superação. Seria falso dizer que as classes populares poderiam deter poder no Estado, 

em longo prazo, sem que houvesse uma transformação radical ou superação deste 

Estado. Conforme Poulantzas (1980), as classes dominadas são essencialmente focos de 

oposição ao poder das classes dominantes, elas não encontrarão no Estado Capitalista 

um aparelho que concentrem um poder próprio destas classes, cabe a elas continuarem 

na luta pela transformação radical e superação deste Estado. 

Todavia e mesmo com este cenário catastrófico, as Políticas Públicas 

Agroecológicas constituídas e executadas com a participação dos movimentos 

socioterritoriais, entre 2004 a 2017, foram capazes de estabelecer, organizar, reproduzir 

e disseminar estratégias contra hegemônicas no Território Capitalista.  

Os movimentos socioterritoriais são um dos principais sujeitos presentes na 

disputa pelo Território e pelas Políticas Públicas no Estado brasileiro. Conforme 
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Fernandes (2005), os movimentos socioterritoriais são aqueles que, isolados ou 

territorializados, tem o território não só como trunfo, mas este é essencial para sua 

existência e, por isso, lutam pelo retorno a terra e pela permanência nela.  

Estes movimentos lutam pela permanência do campesinato na terra, que passa, 

justamente, pela promoção de condições físicas, sociais e econômicas no campo, que 

considere as especificidades do ambiente e do modo de vida camponês, as quais devem 

estar presentes nas políticas públicas.  

Na tese apresentamos as formas e os conteúdos da mobilização destes 

movimentos, por meio dos projetos de extensão, que foram capazes de criar condições 

materiais para fortalecer a autonomia da classe camponesa, especialmente àquelas que 

se orientam pela Agroecologia. Verificou-se que os movimentos socioterritoriais no país 

que atuam junto à classe camponesa continuam nesta luta, mantendo especialmente as 

organizações e estratégias que ou orientaram ou derivaram das Políticas Públicas 

Agroecológicas.  

Essas ações podem ser constatadas a partir de publicações como o dossiê da 

ABRASCO2, na produção de arroz orgânico do MST3 na região Sul e Nordeste do país, 

na Campanha Agroecologia nos Municípios realizada pela ANA4, na manutenção da 

Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e pela Vida5, na perseverança dos cursos 

técnicos em Agroecologia nas IFETs, dentre outras tantas estratégias.  

A Agroecologia é um dos conceitos mais caro nesta tese, pois ela orienta todo 

um processo produtivo e social que rompe com as formas de dependência do modo de 

produção capitalista e é o alicerce das Políticas Públicas estudadas. Adotamos 

Gliessman (2011) para conceituar Agroecologia, a qual é ao mesmo tempo, uma 

ciência, uma prática e um movimento social e, sendo que estas três premissas devem ser 

realizadas simultaneamente (num projeto, polític etc) para fazer Agroecologia.  

Entende-se também a partir de Caporal e Azevedo (2011), que a Agroecologia é 

um novo paradigma de mudança social de desenvolvimento rural sustentável, o qual se 

destina a apoiar e dar sustentação à transição dos atuais modelos de desenvolvimento 

rural e de agricultura convencionais para estilos de desenvolvimento rural e de 

agriculturas sustentáveis, possibilitando o enfrentamento da crise socioambiental atual. 

                                                           
2 https://abrasco.org.br/dossieagrotoxicos/ 
3 https://mst.org.br/2019/03/14/conheca-a-maior-producao-de-arroz-organico-da-america-latina-do-mst/ 
4 https://agroecologia.org.br/ 
5 https://contraosagrotoxicos.org/ 
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A Agroecologia presente nas políticas públicas pesquisadas se encaixa nestas 

definições. Elas se encaixam, pois foram constituídas a partir da mobilização e 

participação dos movimentos socioterritoais e socioespaciais camponeses, promovem 

práticas de desenvolvimento rural sustentável a partir da identidade e heterogeneidade 

do meio rural, por meio de ações sociais coletivas e participativas, e desenvolvem a 

ciência a partir da pesquisa, ensino e extensão nas IPES do país. 

A PNATER, por exemplo, enquanto instrumento de ação pública, publicada já 

em 2004, tem nas suas diretrizes a Agroecologia como ciência, prática e movimento. 

Ela revela também a experiência e compreensão de Agroecologia do professor Caporal, 

chefe do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural (DATER) do MDA, 

entre 2004 a 2010, as quais são reflexos das pesquisas de Gliessman, Sevilha Guzmán, 

Altiere e Costabeber.  

Guzmán sintetiza a complexidade da Agroecologia com a seguinte definição: 

“A agroecologia pode ser definida como manejo ecológico dos recursos 
naturais através de formas de ação social coletiva que apresentam alternativas 
a atual crise da modernidade, mediante propostas de desenvolvimento 
participativo desde os âmbitos da produção a da circulação alternativa de 
seus produtos, pretendendo estabelecer formas de produção e consumo que 
contribuam para enfrentar a crise ecológica e social, e com ele restaurar o 
curso alterado da coevolução social e ecológica” (GUZMÀN, 2006, p. 202). 

 

Como ciência, Altieri explica que,  

“Agroecologia baseia-se na aplicação da Ecologia para o estudo, o desenho e 
o manejo de agroecossistemas sustentáveis, o que conduz à diversificação 
agrícola projetada intencionalmente para promover interações biológicas e 
sinergias benéficas entre os componentes do agroecossistema, de modo a 
permitir a regeneração da fertilidade do solo e a manutenção da 
produtividade e da produção de culturas” (ALTIERI, 2012). 
 

Como um conjunto de práticas, a Agroecologia deve ser desenvolvida numa 

dimensão local e com base “na capacidade das comunidades locais para experimentar, 

avaliar e expandir seu poder de inovação por meio da pesquisa e utilizando ferramentas 

de extensão baseadas em relações mais horizontais entre os atores” (ALTIERI, 2012, p. 

16).  

A Carta da 17ª edição da Jornada de Agroecologia realizada no Paraná pelo 

MST reafirma seu sentido de movimento social: 

 “Afirmamos que agroecologia não é somente produzir sem veneno. 
Agroecologia é projeto político, é prática, é movimento, é ciência e educação 
populares. É garantia da igualdade e da diversidade racial, de gênero e de 
sexualidade. É valorização do trabalho e do ser e saber camponês. É respeito 
e promoção da diversidade social, ambiental e indenitária. A Agroecologia é 
a concreta capacidade dos povos para as enfrentar as mudanças climáticas no 
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planeta e garantir a soberania e segurança alimentar. É por isso também que a 
agroecologia e a democracia são indissociáveis” (MST, 2018). 
 

Caporal e Costabeber (2004) esclarecem que a Agroecologia não oferece 

nenhuma teoria sobre desenvolvimento rural sustentável ou sobre métodos 

participativos, mas busca nutrir-se de métodos e formas de investigação que partam das 

experiências concretas e de conhecimentos já acumulados. 

Tanto que as Políticas Públicas Agroecológicas indicam em seus documentos os 

métodos, pedagogias e estratégias emancipatórias que devem ser seguidas na 

operacionalização de seus objetivos. Dentre eles estão a dialética, educação 

emancipadora, métodos participativos, extensão dialógica, educação popular, dentre 

outros.  

Estes documentos revelam a Práxis das Políticas Públicas Agroecológicas, uma 

vez que os métodos, teorias, conceitos e práticas estão associados à formação dos 

sujeitos sociais para a autonomia, para a cidadania e a transformação social (MDA, 

2011). 

Como referência para análise das práticas educativas presentes nos projetos, 

buscou-se verificar se as estratégias de educação promovida manifestaram-se em 

processos de autonomia (seja de conhecimento ou no processo produtivo) e se foram 

capazes de transformar a realidade atual das famílias camponesas e das instituições de 

ensino pesquisadas. Portanto, foram levantados e analisados os resultados dos projetos 

referentes às articulações, processos de conscientização, superação de opressões e 

promoção de produção autônoma. 

Como as Políticas Públicas Agroecológicas tem como orientação a pedagogia 

emancipadora de Paulo Freire, tomou-se como referência o conceito de comunicação, 

em substituição da extensão e de educador no lugar de extensionista de Freire (1983), 

para analisar os processos de construção, execução e resultados dos projetos.  

No que concerne à pesquisa, um dos objetivos foi conhecer e compreender os 

pressupostos teóricos e práticos da extensão universitária e rural que orientavam as 

políticas, uma vez que elas foram usadas como meios de operacionalização para a 

materialização dos objetivos das políticas públicas agroecológicas.  

Esta investigação perseguiu as estratégias que tiveram sucesso no fortalecimento 

da classe camponesa, bem como os percalços e como eles foram superados. Intentou-se 

aprender com as experiências dos projetos de outras equipes e usá-los para qualificar as 

próprias ações educativas, compartilhando os resultados.  
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Fazemos a crítica ao “modelo de extensão rural” implantado no país desde o 

início do século XX, como um projeto educativo para capital, fundamentada em 

Fonseca (1985), pela qual discutimos como a extensão rural no Brasil foi copiada do 

modelo de intervenção extensionista que priorizou a base técnica dos chamados pacotes 

tecnológicos da Revolução Verde. 

De acordo com Caporal e Dambrós (2017), desde os anos 60 do século XX, a 

partir da obra “Comunicação ou Extensão?” de Paulo Freire, a extensão rural 

institucionalizada no Brasil, vem sendo objeto de críticas, tanto por se tratar de uma 

prática autoritária de transferência de tecnologias, como por ser uma ação acrítica frente 

às realidades socioculturais, ambientais e econômicas dos grupos sociais com quem 

atuava.  

Dessa forma, a nova extensão rural Aagroecológica deveria revolucionar suas 

bases teórico-conceituais e seus referenciais metodológicos, fugindo do modelo 

convencional, já que para enfrentar estes novos desafios “não bastam que os 

extensionistas sejam bons difusores de tecnologias, mas exige que sejam bons 

mediadores, articuladores e que suas intervenções sejam mais democráticas, dialógicas e 

participativas” (CAPORAL e DAMBRÓS, 2015). 

A junção entre extensão rural e Agroecologia foi estabelecida a partir dos 

estudos de Caporal (1998), de onde nasce a Extensão Rural Agroecológica (ERA), a 

partir de: 

“Ante os desafios do desenvolvimento sustentável, os aparatos públicos de 
extensão terão que transformar sua prática convencional para que possam 
atender às novas exigências da sociedade. A crise socioambiental, gerada 
pelos estilos convencionais de desenvolvimento rural e de extensão, 
recomendava uma clara ruptura com o modelo extensionista baseado na 
Teoria da Difusão de Inovações e nos tradicionais pacotes da Revolução 
Verde. Assim, a proposta teórica da ERA foi construída tomando como 
referência as exigências de uma ação diferenciada de Extensão Rural, que 
fosse social e ambientalmente responsável” (CAPORAL, 1998). 
 

A constituição da PNATER, em 2004, se dá justamente a partir das críticas 

históricas à extensão rural brasileira e incorporação de um novo arsenal teórico e 

metodológico, dando consistência à orientação das ações extensionistas com base em 

uma política pública, tinha chegado a hora de levar à prática a proposta teórica da 

Extensão Rural Agroecológica (BRASIL, 2004). 

A PNATER (2004) direciona a realização das ações de extensão rural e 

assistência técnica, radicalmente contrária à prática da extensão difusionista e 
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assistencialista. Conforme o documento oficial da PNATER, a Ater deve seguir os 

seguintes princípios: 

“Contribuir para a promoção do desenvolvimento rural sustentável, com 
ênfase em processos de desenvolvimento endógeno, apoiando os agricultores 
familiares e demais públicos descritos anteriormente, na potencialização do 
uso sustentável dos recursos naturais. Adotar uma abordagem 
multidisciplinar e interdisciplinar, estimulando a adoção de novos enfoques 
metodológicos participativos e de um paradigma tecnológico baseado nos 
princípios da Agroecologia. 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, de maneira a permitir a análise e melhoria no andamento das 
ações. Desenvolver processos educativos permanentes e continuados, a partir 
de um enfoque dialético, humanista e construtivista, visando a formação de 
competências, mudanças de atitudes e procedimentos dos atores sociais, que 
potencializem os objetivos de melhoria da qualidade de vida e de promoção 
do desenvolvimento rural sustentável” (PNATER, 2004). 

Da mesma forma da extensão rural, a extensão universitária também passou 

por várias configurações e objetivos até o presente momento. Considerada 

pejorativamente como a “prima pobre” da tríade do ensino superior, em comparação 

com a pesquisa e o ensino, foi legitimada como parte indissociável da educação apenas 

em 1988, pela Constituição Federal, sendo resultado das lutas e da criação em 1987 do 

Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Brasileiras em 

(FORPROEXT).  

Antes da década de década de 1960, a extensão universitária passou por várias 

fases, com objetivos que variam da divulgação de pesquisa, da formação e de 

assistencialismo. A mobilização popular (dos movimentos sociais e das instituições de 

ensino) suscitou à extensão o foco na realidade socioeconômica, política e cultural do 

Brasil, em busca da transformação social (CARBONARI, 2007).  

A partir do fortalecimento da sociedade civil, especialmente das classes 

populares, na década de 1980, o caráter assistencialista da extensão universitária foi se 

dissolvendo, dando espaço ao questionamento das ações desenvolvidas pela extensão, 

como uma função inerente à universidade. A extensão começou a ser percebida como 

um processo que articula o ensino e a pesquisa, que organiza e assessora os movimentos 

sociais que estavam surgindo (BRASIL, 2001). 

Em 2001, com a publicação do Plano Nacional de Extensão Universitária, foi 

definido uma nova concepção, conceito e institucionalização da extensão bem como a 

possibilidade de participar na elaboração e desenvolvimento de políticas públicas no 

país (BRASIL, 2001).  
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O Plano dava conta de uma nova concepção de Extensão Universitária, que 

englobava a Práxis, a sociedade e a construção do conhecimento de forma participativa, 

a qual continuou no Plano de 2010 e também foi incorporada pela PNATER.  

“A Extensão é uma via de mão-dupla, com trânsito assegurado à comunidade 
acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da 
praxis de um conhecimento acadêmico. No retorno à Universidade, docentes 
e discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será 
acrescido àquele conhecimento. Esse fluxo, que estabelece a troca de saberes 
sistematizados, acadêmico e popular, terá como consequências a produção do 
conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e regional, a 
democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da 
comunidade na atuação da Universidade. Além de instrumentalizadora deste 
processo dialético de teoria/prática, a Extensão é um trabalho interdisciplinar 
que favorece a visão integrada do social” (BRASIL, 2001). 
 

Este caráter emancipatório, complexo e participativo da extensão como prática 

educativa destinada e defendida pelas classes dominadas, critica a ciência “neutra” 

necessária às classes dominantes do Estado Capitalista. 

A pesquisa, ao contrário da extensão, é fruto de uma decisão política de 

manutenção do status quo do ensino superior, que responde aos interesses das classes 

dominantes. Ela se retroalimenta nas IES pela própria formação e contratação dos 

docentes de magistério superior, a qual está atrelada à realização de pesquisas 

científicas, como o mestrado e doutorado.  

Por exemplo, a UFJ possuía apenas um Programa de Pós Graduação antes do 

início do REUNI em 2006. Atualmente possui dez. Antes de 2008 a UFJ não possuía 

nenhum núcleo de extensão até a constituição do NEAF, criado a partir do de um 

projeto de extensão oriundo de um edital financiado pelo MDA. Atualmente a UFJ 

continua apenas com este núcleo, que nem sempre tem recursos para seu 

funcionamento. Ao contrário, os programas de pós-graduação possuem orçamentos 

anuais fixos e bolsas para os estudantes.  

A situação da extensão universitária nas IES do país tende a se fortalecer e 

modificar a formação do profissional universitário. Com a aprovação da IN 07/2018 

Curricularização da Extensão, pautada ainda em 2001 no Plano Nacional de Extensão 

Universitária, em 18 de dezembro de 2018, foi determinado que todos os cursos de 

graduação de todas as IES do país tenham em seu currículo, no mínimo, 10% da carga 

horária direcionada para ações de extensão (BRASIL, 2018). A título de informação, o 

MEC ainda não informou se haverá e quais serão os recursos destinados para cumprir 

essa determinação.  
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  A partir das reflexões e conceitos tratados até aqui, buscamos a coerência 

metódica, teórica e prática entre os sujeitos e a análise proposta pela pesquisa. Tanto a 

Agroecologia, como as Políticas Públicas, o Campesinato e a Extensão Universitária e 

Rural são sujeitos que estão em conflito com o Estado Capitalista, lutando pela 

permanência e reprodução social do campesinato.  

   

1.2 Coletar os Dados e Trabalhar o Campo 

 

A decisão por um ou outro procedimento de pesquisa que sustenta uma tese é 

fruto da escolha do método adotado na pesquisa, assim como as leituras e estudos sobre 

autores e autoras que discutem sobre os sujeitos envolvidos. A partir de então é possível 

identificar quais e quantos dados quantitativos, qualitativos e estratégias serão mais 

promissoras para a obtenção de respostas.  

No caso, o embasamento teórico vem sendo construído desde a graduação com 

estudos sobre o Campesinato e a atuação em projetos de extensão agroecológica. No 

doutorado foi possível aprofundar as leituras e fichamentos sobre as categorias e 

conceitos que balizam esta tese: Práxis, Totalidade e Contradições, Estado Capitalista, 

Políticas Públicas, Campesinato, Agroecologia, Extensão Universitária e Rural e 

Educação Popular.  

A hipótese é de que a extensão universitária, viabilizada por projetos oriundos de 

Políticas Públicas emancipadoras, contribui com a reprodução social da classe 

camponesa no estado de Goiás, na perspectiva do enfrentamento à monopolização do 

Território Capitalista. O campo documental e empírico que aprova ou refuta a tese são 

os projetos de extensão agroecológica executados por equipes de IPES no estado de 

Goiás com famílias camponesas do estado, entre 2004 a 2017.  

Levantamos a lista dos editais e chamadas, bem como dos projetos aprovados de 

pesquisa e de extensão, inclusive os de extensão agroecológica, de cada pesquisador/a e 

instituição proponente disponibilizados na página virtual oficial do CNPq, na aba das 

Chamadas Públicas (Abertas, Encerradas e Resultados), disponível no link 

http://cnpq.br/chamadas-publicas.  

 Como o CNPq viabiliza os editais e chamadas públicas em diversas linhas de 

pesquisa, bem como para a realização de eventos e disponibilização de bolsas, foi 

preciso filtrar em todas as chamadas públicas realizadas entre os anos 2004 a 2014 no 

país, as que continham temas e instituições vinculadas a extensão, agroecologia e ao 
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Campesinato. O link de acesso é o http://cnpq.br/web/guest/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&f

iltro=resultados/. 

Filtramos as chamadas e editais pertinentes à pesquisa, na plataforma do CNPq, 

usando as seguintes palavras-chave: Camponeses, Campesinato, Agricultura Familiar, 

Quilombolas, Pescadores, Extrativistas, Juventude Rural, Jovens Rurais, Mulheres 

Rurais, Questão Agrária, Reforma Agrária, Movimentos Sociais, Movimentos 

Socioterritoriais, Assentamento Rural, Comunidade Rural, Desenvolvimento Territorial, 

Desenvolvimento Territorial Sustentável, Conselho de Desenvolvimento Territorial, 

Território Rural, Participação Popular, Extensão Rural, Assistência Técnica, Extensão 

Universitária, Metodologia Participativa, Educação Popular, Agroecologia, Economia 

Solidária, Tecnologia Social, Agricultura Sustentável, Inclusão Social, Soberania 

Alimentar, Segurança Alimentar, Feiras Livres, Cooperativas Rurais, Sementes 

Crioulas, Núcleo de Agroecologia, Orgânicos, Turismo Rural, Arca das Letras, Escola 

Família Agrícola, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Secretária do 

Desenvolvimento Territorial, PRONERA, ANATER, CONDRAF, IICA SAF, PAA, 

PNAE, PNATER, PRONAF, PGPAF, PNPB, SEAF, PRONATER, PNCF, PDA. 

A partir deste levantamento foi criado o primeiro banco de dados6 com os 31 

editais e chamadas articuladas pelo CNPq.  Por meio dos documentos de cada edital foi 

possível identificar o ano de apresentação, nome e número da chamada ou edital, 

leis/decretos/planos que os legitimavam oficialmente, órgãos financiadores, foco e 

objetivos, justificativa, órgãos entidades que se qualificavam como proponentes, as 

metodologias e estratégias a serem seguidas na elaboração dos projetos, o público alvo e 

o período de execução.  

Estas variáveis permitiram apontar de que forma os editais se convergiam como 

instrumentos de operacionalização das Políticas Públicas destinadas ao Campesinato, 

bem como problematizar as técnicas e os interesses pautados nas propostas de 

desenvolvimento científico, formação e dos processos de extensão destinado às IPES e 

às famílias camponesas do país.  

Ao total, entre os anos 2004 a 2014, foram aprovados 1.208 projetos por 205 

instituições de ensino, pesquisa, extensão no Brasil. Neste período todos os 26 estados 

do país possuíam projetos sendo realizados com famílias camponesas. Os editais 

                                                           
6 Banco de dados criados no programa Excel com as variáveis: Ano, Edital, Linha do edital, Nome do/da 
Pesquisador/a, Instituição, Estado e Região. 
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pesquisados foram aqueles disponibilizados apenas até 2014, para que fosse possível 

analisar os projetos que findaram em 2017, uma vez que os projetos tem um período de 

execução de dois a três anos. 

 Dentre os 1.208 projetos aprovados, 51 foram executados por instituições do 

estado de Goiás, os quais são sujeitos desta pesquisa. As propostas aprovadas e 

relatórios dos 51 projetos foram solicitados ao CNPq via Sistema Eletrônico de 

Informação ao Cidadão7 (eSIC). O CNPq retornou a demanda com o envio de 44 dos 51 

projetos e relatórios, o que significa 90% universo total da amostra.  

A partir destes 44 documentos foi criado outro banco de dados, com variáveis 

quantitativas e qualitativas. Essa ferramenta permitiu apontar ao qual edital o projeto se 

vinculava, o recurso obtido e a quantidade de municípios, instituições e pessoas 

envolvidas e atingidas pelos projetos, tanto nas IPES quanto nas comunidades 

camponesas.  

Os documentos apresentavam dados qualitativos como as bases teóricas, 

justificativas, objetivos, metas, métodos, estratégias de implantação e execução do 

projeto, readequações necessárias e os motivos delas, a relação com as instituições 

parceiras, os resultados das ações, os problemas encontrados e os desdobramentos do 

projeto.  

Estes dados qualitativos apontam quais os efeitos das ações na formação 

acadêmica da equipe, nas relações sociais e de produção das famílias camponesas e 

também demonstraram se os projetos foram eficientes enquanto estratégia de 

operacionalização das Políticas Públicas direcionadas ao Campesinato. 

Com o objetivo de analisar a construção/finalização dos projetos, foi traçado um 

paralelo entre o objetivo das propostas submetidas com o conteúdo dos relatórios e os 

resultados alcançados. Este paralelo permitiu entender onde se encontram os obstáculos 

e os sucessos dos projetos de extensão agroecológica para a reprodução social 

camponesa.  

Todavia, estes documentos apresentam resultados referentes ao período da 

realização do próprio projeto, isto é, enquanto a equipe das IPES acompanhava todo o 

processo junto às famílias e havia a disponibilização de recursos. Por isso, para afirmar 

que os projetos de extensão são promotores da Práxis foi preciso ir a campo e apreender 

                                                           
7 https://esic.cgu.gov.br/sistema/site/index.aspx 
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o porquê que as práticas agroecológicas foram incorporadas ou rejeitadas pelas famílias 

depois que o projeto findou. 

A partir de então a pesquisa foi direcionada para o trabalho de campo, 

observação empírica e realização de entrevistas semiestruturadas com as famílias 

camponesas e com participantes das equipes dos oito projetos desenvolvidos pelo 

NEAF entre 2008 a 2017. O recorte territorial da pesquisa de campo são os nove 

municípios do Território Rural de Identidade Parque das Emas, localizados na 

microrregião Sudoeste de Goiás e a Universidade Federal de Jataí, antes REJ/UFG, 

localizada no município de Jataí, conforme as figuras 1, 2 e 3.  

 
Figura 1 Localização dos municípios do Território Rural de Identidade Parque das Emas – GO. 
Fonte: NEDET, 2016. 
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Figura 2 Localização dos assentamentos rurais do Território Rural de Identidade Parque das Emas – GO, 
nos quais foi realizado o trabalho de campo da pesquisa. 
Fonte: DIAS, 2017. 
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Figura 3 Imagem aérea do Campus Jatobá da Universidade Federal de Jataí – GO. 
Fonte: Google Earth, 2021 
 

Foram visitados todos os assentamentos rurais que participaram dos projetos 

entre 2008 a 2017 e entrevistadas as famílias camponesas, conforme consta na tabela 1 e 

na figura 2. O intento da entrevista foi baseado na captação das lembranças da 

participação das famílias nos projetos, nos resultados alcançados na época, na 

permanência ou não das práticas e saberes e de análises sobre os procedimentos e 

importância das ações realizadas junto às famílias. 

Também foram entrevistados membros das equipes das IPES, sendo dois 

professores e duas professoras, dez bolsistas graduados e doze bolsistas estudantes. Por 

meio da entrevista levantamos os motivos, atividades, realizações, frustrações e 

interpretação sobre o período de participação de cada sujeito nas equipes dos projetos.  
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Tabela 1 Assentamentos rurais visitado nos trabalhos de campo que possuíam famílias camponesas que 
participaram dos projetos de extensão desenvolvidos pelo NEAF entre 2008 a 2017 

Município Assentamento Origem 

Chapadão do Céu Pratinha INCRA 

Jataí Rio Paraíso INCRA/Titularizado 

Jataí Rio Claro INCRA 

Jataí Santa Rita INCRA 

Jataí Terra e Liberdade INCRA 

Jataí Rômulo de Souza INCRA 

Jataí Guadalupe INCRA 

Jataí São Domingos Crédito Fundiário 

Jataí Santa Helena Crédito Fundiário 

Jataí Torres Crédito Fundiário 

Mineiros Formiguinha INCRA 

Mineiros Serra das Araras INCRA 

Mineiros Pouso Alegre INCRA 

Perolândia Lagoa do Bonfim INCRA 

Perolândia Três Pontes INCRA 

Santa Rita do Araguaia Dois Saltos INCRA 

Santa Rita do Araguaia Chico Moleque INCRA 

Santa Rita do Araguaia Agrovila Ivapé Banco da Terra 

TOTAL 18 3 

 

Não houve dificuldade na realização do campo, uma vez que durante o curso de 

doutorado a pesquisadora era assessora do Colegiado do Território pesquisado e 

extensionista no projeto “Transição Agroecológica e Produção Orgânica nos municípios 

do Território Rural de Identidade Parque das Emas-GO” e, por isso, tivemos acesso às 

famílias e contato com as equipes.  

Apresentadas as estratégias da pesquisa, pode-se afirmar que ela é 

qualiquantitativa e está interessada na perspectiva dos participantes, em suas práticas do 

dia a dia e em seu conhecimento cotidiano relativo à questão em estudo.  

A pesquisa qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais 

profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. Fornece análise 

mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento, 

etc. (MARCONI; LAKATOS, 2007). 
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2. RETRATO DOS/AS CAMPONESES/AS E DAS INSTITUIÇÕES 

PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DE GOIÁS 

 
 
 A Geografia é uma ciência que perpassa a descrição física dos territórios e da 

sociedade, mas a descrição é necessária, tanto quanto as teorias, na análise da realidade. 

Por isso, apresentamos neste segundo capítulo a descrição dos sujeitos envolvidos nesta 

pesquisa, sendo o próprio estado de Goiás, o campesinato e as IPES do estado, referente 

aos de 2016 a 2019. Por meio deste retrato buscamos analisar as condições físicas e 

sociais destes sujeitos no Território Capitalista. 

  

2.1 O estado de Goiás 

 

O estado de Goiás está localizado na região Centro-Oeste do Brasil, ocupa uma 

área de 340.110,385 km² e é o 7° estado do País em extensão territorial. Limita-se ao 

norte com o estado do Tocantins, ao sul com Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, a 

leste com a Bahia e Minas Gerais e a oeste com Mato Grosso. Possui 246 municípios e 

uma população de 6,921 milhões de habitantes. 

Em seu território nascem drenagens alimentadoras de três importantes Bacias 

Hidrográficas do país (Araguaia/Tocantins, São Francisco e Paraná), tendo como 

divisores os planaltos do Distrito Federal e Entorno e os altos topográficos que 

atravessam os municípios de Águas Lindas de Goiás, Pirenópolis, Itauçu, Americano do 

Brasil, Paraúna, Portelândia até as imediações do Parque Nacional das Emas (IMB, 

2018). 

O estado de Goiás possui solos de fertilidade natural variável de baixa a alta, 

dependendo do tipo de relevo predominante e da rocha geradora do solo. Os Latossolos 

Vermelhos estão em 42,8% do solo do estado, e, apesar da baixa fertilidade, o relevo, as 

baixas declividades e a grande espessura desse solo favorecem a agricultura mecanizada 

(IMB, 2018). 

O relevo apresenta em geral baixa declividade, não impedindo a ocupação e 

muito menos prejudicando ou influindo significativamente nas mudanças climáticas. 

Cerca de 65% da superfície de Goiás são formados por terras relativamente planas, 

chamada de chapadões (IBM, 2018). 
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De acordo com o IMB (2018), salvo pequena área onde dominam formações 

florestais, conhecidas como Mato Grosso Goiano, a maior parte do território do estado 

(98%) apresenta o tipo de vegetação escassa do Cerrado, com árvores e arbustos de 

galhos tortuosos, cascas grossas, folhas cobertas por pelos e raízes muito profundas. 

Lobo e Guimarães (2008) apontam que somente 35% da área do estado de Goiás ainda é 

coberta com formações savânicas e florestais remanescentes, sendo que deste total, 

apenas 12% encontram-se de alguma forma protegidos.  

Predomina o clima tropical, com a presença de duas estações bem definidas: um 

verão úmido e um inverno seco, cujas temperaturas médias variam entre 18º e 26ºC. O 

índice pluviométrico acontece entre os meses de setembro a abril, oscila entre 1.200 a 

2.500 mm, ocorrendo chuvas mais concentradas no verão (IMB, 2018). 

A história de ocupação e constituição enquanto estado federativo do Brasil tem 

como ponto de partida o final do século XVII, com a descoberta das suas primeiras 

minas de ouro, e início do século XVIII. Goiás pertenceu até 1749 à capitania de São 

Paulo e a partir desta data tornou-se capitania independente. O nome do estado origina-

se da denominação da tribo indígena “guaiás”, que por corruptela se tornou Goiás e vem 

do termo tupi gwaya que quer dizer indivíduo igual, gente semelhante, da mesma raça 

(IMB, 2018).  

A partir da primeira metade do século XIX, ao se evidenciar a decadência do 

ouro em Goiás e no Brasil, o estado passou a ser ocupado por conta da busca de 

migrantes mineiros, paulistas e baianos por terras de pastagens para a produção de 

pecuária de corte.  

As famílias camponesas, formadas principalmente por trabalhadores rurais sem 

terra e escravos libertos, se faziam presentes no estado desde a exploração da 

mineração. Elas se mantinham como mão de obra (posseiros e meeiros), produzindo 

alimentos básicos para o sustento das famílias e abastecendo o mercado local.  

A partir de 1940, Goiás cresceu rapidamente com a construção de Goiânia que 

levou ao desbravamento do mato grosso goiano. A campanha nacional “Marcha Para o 

Oeste” culmina na década de 1950 com a construção de Brasília e imprime um ritmo 

acelerado ao desenvolvimento de Goiás (IMB, 2018).  

Junto a esse movimento de ocupação populacional, a “modernização da 

agricultura” que era um fenômeno presente no Brasil desde 1960, passa a reorganizar a 

produção agrícola e agroindustrial do estado de Goiás a partir da década de 1980.   
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A política de crédito rural no Brasil foi o principal instrumento de fomento à 

modernização conservadora da agricultura, ocorrida a partir de meados dos anos 1960, 

impulsionada pelo Poder Executivo durante o Regime Militar (1964 a 1985). 

Todo esse processo ficou conhecido na década de 1960 como “Revolução 

Verde” financiado pelo grupo Rockefeller, sediado em Nova Iorque. O termo 

“Revolução Verde”, usado internacionalmente, foi caracterizado pela utilização de 

tecnologia baseada no uso de sementes com alta produtividade, agroquímicos e 

motomecanização para produção no campo.  

Sob o pretexto de aumentar a produção de alimentos para acabar com a fome no 

mundo, o grupo Rockefeller expandiu seu mercado consumidor, fortalecendo a 

corporação com vendas de pacotes de insumos agrícolas.  

Rockefeller também foi o responsável pela criação do primeiro conjunto de 

assistência técnica e rural no Brasil iniciado no estado de Minas Gerais e financiado 

pela Associação Internacional Americana, entidade sem fins lucrativos criada nos EUA 

(FONSECA, 1985). Este tema será tratado com aprofundamento quando discutirmos a 

questão da extensão rural no país. 

O papel do Estado brasileiro foi essencial para a reformulação de exploração 

econômica do campo, pois manteve a concentração da propriedade privada da terra, 

beneficiando os latifundiários, e criou as condições para a industrialização da produção 

agrícola, sustentada pelos capitalistas. 

Em resumo, o Estado Capitalista brasileiro, por meio das classes dominantes, 

tanto internas (latifúndios e capitalista), quanto externas (investimentos estrangeiros), 

promoveu condições políticas (ditadura militar), econômicas (programas de 

desenvolvimento) e educacionais (empresas de pesquisa e de extensão rural) para a 

adequação do país a modernização da agricultura.  

Igualmente, a consolidação do processo de modernização na região Centro-

Oeste foi coordenada sob o poder do Estado e do capital financeiro que iniciava seus 

primeiros passos, valendo-se de políticas de financiamentos a juros subsidiados por 

meio de investimentos internacionais, intensificadas com a criação de Sistemas de 

Créditos Rurais.  

Em verdade, a região Centro-Oeste foi o epicentro do desenvolvimento de 

programas de ocupação econômica do Cerrado, como o Programa de Desenvolvimento 

do Cerrado (POLOCENTRO) e o Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro para o 

Desenvolvimento Agrícola dos Cerrados (PRODECER). 
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Os investimentos internacionais e do Estado brasileiro proporcionaram a 

instalação de infraestruturas necessárias à exploração do Cerrado, como rodovias, usinas 

elétricas e sistemas de créditos para a aquisição do pacote tecnológico da chamada 

“revolução verde”. A finalidade em integrar o Cerrado às novas exigências do padrão de 

acumulação da modernização conservou o poder e a terra nas mãos dos latifundiários.   

Como afirma Melo (2020), os latifundiários promoveram a manutenção das suas 

concepções políticas e as aspirações sociais, ao mesmo tempo em que aceitaram as 

novas organizações sociais econômicas, jurídicas e políticas da modernização agrícola e 

com isso, se mantiveram como classe dominante. 

A partir de 1990, o estado de Goiás se tornou um grande exportador de 

commodities agropecuárias, destacando-se pelo rápido processo de industrialização. 

Atualmente está em 4º lugar no ranking de estado produtor de grãos do Brasil. De 2000 

a 2017, o estado aumentou a produção de grãos em 125%, passando de 8,7 milhões para 

22,7 milhões de toneladas (IMB, 2018). Além disso, o estado possuía em 2017 o 

segundo maior rebanho bovino do país e a quarta maior produção de leite (IBGE, 2018). 

Da mesma forma, Goiás é representativo na exportação de commodities para o 

Brasil, estando em 11º lugar entre os estados exportadores. O estado exporta 

principalmente produtos de origem primária (ou com mínima transformação) provindos 

do Complexo Soja, Complexo Minério (ferro ligas, sulfeto minério de cobre, ouro, 

amianto e outros), Complexo Carne (carne bovina, avícola, suína e outras) e Complexo 

Milho e derivados.  

O termo “Complexo” é usado pelo IMB (2018), que dizem respeito aos setores 

que reproduzem a Agricultura Capitalista, feita a partir da exploração da renda da terra 

(rentismo), do trabalho assalariado e da indústria coordenada pelo capital financeiro.  

Com relação à estrutura agrária de Goiás, ela é uma das mais concentradas do 

Brasil. Os dados do Censo Agropecuário realizado pelo IBGE em 2016/17, compilado 

por Faria e Oliveira (2019), fazem os seguintes apontamentos gerais sobre a realidade 

do campo goiano: 

 Aumento 12,2% dos estabelecimentos rurais.  

 A população ocupada na zona rural reduziu 12,9%.  

 A taxa de analfabetismo reduziu de 14,2% para 8,2%.  

 Cerca de 22% dos produtores receberam assistência técnica.  

 Apenas 14,6% dos estabelecimentos possuem DAPs.  
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 Cerca de 15% dos produtores declararam possuir financiamento.  

 O uso de agrotóxicos aumentou em 94%.  

 Houve aumento no número de maquinário nos estabelecimentos rurais.  

Entretanto, conforme Martins (1980), os processos contraditórios de produção e 

reprodução do capitalismo proporcionam condições tanto para a reprodução do 

latifúndio quanto para a recriação do campesinato no país. O que explica uma 

diminuição considerável no papel da classe camponesa no Brasil, ao mesmo tempo 

aponta um aumento de camponeses no estado de Goiás, de acordo com os dados do 

Censo Agropecuário do IBGE (2017). 

 

 

2.2 A abundância da Classe Camponesa no estado de Goiás 

 

O Censo Agropecuário do IBGE (2017) aponta diminuição considerável de 

propriedades rurais gerenciadas pela classe camponesa no Brasil. Todavia, os dados 

revelam um aumento de camponeses no estado de Goiás, conforme a tabela 3.  

O Censo também apresenta diminuição da participação da classe camponesa na 

geração de renda, emprego de mão de obra e quantidade de estabelecimentos no país, 

quando comparados com os dados levantados pelo mesmo Censo em 2006. É preciso 

considerar que há controversas sobre o método de coleta e análise dos dados do censo 

de 2017, mas usaremos para estabelecer uma comparação com o Censo de 2006, já que 

são os dados que foram fornecidos pelo IBGE. 

Conforme o MAPA (2019), a edição do Censo de 2017 aponta que 77% dos 

estabelecimentos agropecuários foram classificados como Agricultura Familiar, ou seja, 

camponeses/as. Mas, ao tratar dos dados dos Censos Agropecuários usaremos o termo 

agricultura familiar apenas para manter a coerência com a classificação feita neste 

documento oficial. Como dito anteriormente, usamos o conceito de campesinato para a 

leitura teórica desta classe.  

No Brasil, em extensão de área, a “agricultura familiar” ocupava no período da 

pesquisa do Censo 2017, 80,9 milhões de hectares, o que representa 23% da área total 

dos estabelecimentos agropecuários brasileiros. O Censo de 2006 apontou que os 

estabelecimentos da “agricultura familiar” ocupavam 24,3% da área e significava 84,4% 

dos estabelecimentos. Essa diminuição pode ser explicada pela concentração de terra, 

especialização na produção, migração de pessoas do campo para cidade, dentre outros. 
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Entretanto, há que se ponderar com cuidados estes dados, uma vez que de 2006 a 

2017 foi o período em que o Estado brasileiro mais investiu em políticas e programas 

públicos para a classe camponesa, que em tese, contribuiria para a reprodução da classe. 

A partir de 2003 até 2016 foram implementadas políticas públicas estratégicas 

para a segurança alimentar e inclusão social visando o fortalecimento das famílias 

camponesas, como o Programa Brasil Fome Zero e Vida Digna no Campo, continuadas 

pelo projeto de um Brasil sem Miséria no campo e na cidade.  

Contraditoriamente, o levantamento do Censo de 2017, aponta uma diminuição 

da relevância da “agricultura familiar” no emprego e renda rural. Em 2017 ela 

empregava 67% do total de pessoas ocupadas e foi responsável por 23% do valor total 

da produção dos estabelecimentos agropecuários. No Censo de 2006, o valor bruto da 

produção da “agricultura familiar” foi de 38% em relação ao total e empregava 74,4% 

das pessoas ocupadas.  

Todos os dados do Censo Agropecuário de 2017 apresentam queda nas 

propriedades rurais classificadas como “agricultura familiar” em relação ao de 2006. A 

população ocupada diminuiu em 2,166 milhões. Nos demais estabelecimentos (não 

familiar), a oferta de trabalho cresceu e a população ocupada subiu mais 702,9 mil no 

período analisado, o que significa aumento da agricultura capitalista (IBGE, 2017). 

Tabela 2. Variação da participação da “agricultura familiar” no Brasil conforme os Censos 
Agropecuários do IBGE de 2006 e 2017. 
“Agricultura Familiar” no Brasil Censo de 2006 

(%) 
Censo de 2017 
(%) 

Variação (%) 

Estabelecimentos agropecuários 84,4 77 -7,4 
Área dos estabelecimentos 24,3 23 -1,3 
Pessoas ocupadas na agropecuária 74,4 67 -7,4 
Responsabilidade do valor bruto da 
produção 

38 23 -15 

Fonte: Censos Agropecuários do IBGE de 2006 e 2017. 
Organização da autora. 
 
 Apesar dos dados da tabela 2 demonstrar uma queda considerável em todas as 

variáveis analisadas sobre a representação da agricultura familiar no país, especialmente 

na responsabilidade pelo valor bruto da produção, o estado de Goiás apresenta dados 

contrários da tendência brasileira, como o aumento do número de estabelecimentos da 

“agricultura familiar”.  

Conforme a tabela 3, a comparação dos dados dos Censos 2006 e 2017 apontam 

para um aumento de mais de 8% de estabelecimentos de “agricultores familiares” e de 

quase 72% dos estabelecimentos comandados por concessionários e assentados da 

Reforma Agrária no estado de Goiás. O destaque para a Reforma Agrária como o 
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caminho viável para a ocupação das frações do território capitalista pela classe 

camponesa.  

Os dados também confirmam a concentração fundiária no estado, ao mesmo 

tempo em que demonstram a atualidade e necessidade da Reforma Agrária para a (re) 

existência do campesinato enquanto classe social contraditória dentro do capitalismo.  

Tabela 3 Variação do Número de estabelecimentos do estado de Goiás, conforme Condição do Produtor 
em Relação às Terras, entre 2006 a 2017. 
Número de estabelecimentos do estado de Goiás 
Condição do Produtor em Relação às Terras 

2006 2017 Variação 

“Agricultura Familiar” 88.436 95.684 +8,2% 
Não “Agricultura Familiar” 47.247 

 

56.490 +19,5% 

Proprietário(a) inclusive os(as) coproprietários(as) de 
terras tituladas coletivamente 

118.005 126.162 +6,9% 

Concessionário(a) ou assentado(a) aguardando 
titulação definitiva 

7.126 12.243 +71,8% 

Arrendatário(a)  4.739 7.488 +58% 
Comandatário8(a) (inclusive com termo de autorização 
de uso sustentável – TAUS9) 

- 2.960 +100% 

Parceiro(a)  418 1.518 +263% 
Ocupante (a justo título ou por simples ocupação) 3.651 1.535 -60% 
Produtor sem área 2.113 268 -87,3% 
Soma de estabelecimentos de Comandatários, Parceria, 
Ocupante e Produtor sem área 

6.182 6.281 +1,5% 

Fonte: Censos Agropecuários do IBGE de 2006 e 2017. 
Organização da autora. 
 

                                                           
8 O comodato é uma modalidade contratual também muito praticada no meio rural entre proprietários e 
trabalhadores da terra. É classificado como contrato agrário atípico, porque ele não é disciplinado pela 
legislação agrária (Estatuto da Terra) e sim pelo Código Civil. Mas, pela sua natureza rural, é um contrato 
agrário, embora atípico. A característica do comodato é a gratuidade. 
9 Conforme Instrução Normativa n.º 2, de 18 de Dezembro de 2014. Art. 1º Esta Instrução Normativa 
disciplina os procedimentos utilizados na destinação de imóveis da União para regularização fundiária de 
interesse social e aplica-se à Secretaria do Patrimônio da União – SPU e às suas Superintendências, assim 
como a outros entes habilitados, mediante convênios e contratos, para o exercício das atividades nela 
estabelecidas, em cumprimento à legislação vigente. Seção VII do Capítulo IV, da Autorização de Uso 
Sustentável Art. 20. O Termo de Autorização de Uso Sustentável – TAUS poderá ser outorgado em 
caráter excepcional, transitório e precário, nos termos da Portaria SPU n.º 89/2010, às comunidades 
tradicionais que ocupam ou utilizam as seguintes áreas da União: 
I – áreas de várzeas e mangues, enquanto leito de corpos de água federais; 
II – mar territorial; 
III – áreas de praia marítima ou fluvial federais; 
IV – ilhas federais fluviais, oceânicas ou situadas em faixa de fronteira; 
V – acrescidos de marinha e marginais de rio federais; 
VI – terrenos de marinha e marginais presumidos. 
Parágrafo único. O Termo de Autorização de Uso Sustentável poderá ser outorgado nas seguintes 
modalidades: 
I – coletiva, em nome de uma coletividade de famílias ou de sua entidade comunitária representativa: por 
poligonal fechada com coordenadas de pontos geodésicos da área utilizada para fins de moradia ou área 
de uso tradicional coletivo dos recursos naturais; 
II – individual, de área circunscrita, conforme o caso: a uma área definida em poligonal fechada por 
pontos georreferenciados, respeitados os limites de tradição das posses existentes no local ou a um raio de 
até 500m, a partir de um ponto geodésico georreferenciado estabelecido no local de moradia do 
requerente, respeitados os limites de tradição das posses existentes no local. 
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 Mesmo que a quantidade de estabelecimentos por arredamento tenha aumentado 

em 58% no estado de Goiás, e que esta seja uma estratégia de obtenção de terras usada 

para a reprodução social camponesa, não podemos afirmar que esse foi o caso.  

O que impede é o tamanho da área média dos estabelecimentos arrendados que 

aumentou em 10%, de 179,6 para 196,1 hectares, conforme tabela 4. Esta área já é 

considerada média propriedade10 na maioria dos municípios do estado de Goiás, onde a 

média do módulo fiscal é de 38 hectares (TEIXEIRA NETO, 2003). Isso desqualifica os 

estabelecimentos da qualidade de “agricultura familiar”, que pela lei devem ter apenas 

quatro módulos fiscais.  

Tabela 4 Comparação da área média (em hectares) dos estabelecimentos rurais do estado de Goiás nos 
anos 2006 e 2017. 

GOIÁS CENSO 2006 CENSO 2017 

Condição do 
Produtor em 
Relação às 
Terras 

Área (ha) 
Estabeleci

mentos 

Média área 
por 

estabeleci
mento 

Área (ha) 
Estabeleci

mentos 

Média área 
por 

estabeleci
mento 

Proprietário 
24.863.712 118.005 210,70 23.982.732 126.162 190,09 

Concessionário 
ou assentado(a)  253.477 7.126 35,57 419.905 12.243 34,30 
Arrendatário(a) 

786.222 4.379 179,54 1.468.691 7.488 196,14 
Parceiro(a) 

36.738 2.113 17,39 133.755 1.518 88,11 
Comandatário 
(TAUS) - - - 190.552 2.960 64,38 
Ocupante  

195.932 3.651 53,67 79.611 1.535 51,86 
Produtor sem 
área - 418 0,00 - - - 
Soma de 
Comandatários, 
Parceria, 
Ocupante e 
Produtor sem 
área 232.670 6.182 37,64 403.918 6.281 64,31 
Fonte: Censos Agropecuários do IBGE de 2006 e 2017. 
Organização da autora. 
 

Esse dado é relevante para o estado de Goiás que vem perdendo moradores da 

zona rural desde a década de 1970, em consonância com a realidade de migração do 

país.  Em 1991 a população rural era de 771.443 habitantes; em 2000, esse número 

sofreu redução de 21,47% passando para 605.779 habitantes; em 2010, a quantidade de 

                                                           
10 Estabelecimento rural que possui de quatro a quinze módulos fiscais, conforme classificação do 
INCRA. 
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moradores na zona rural chegou ao menor patamar dos últimos 60 anos com 583.074 

habitantes (IMB, 2010).  

As famílias camponesas que ocupam o estado de Goiás mantêm a economia de 

municípios com menos de 20 mil habitantes e é responsável por dinamizar a produção, 

comercialização, distribuição e o consumo dos gêneros alimentícios do estado. Essa 

diversidade está materializada nos diversos canais de comercialização que as famílias 

acessam, como programas de compras institucionais (PAA, PNAE), feiras livres, 

cooperativas, dentre outros. 

A distribuição e a atuação das famílias camponesas do estado de Goiás estão 

disponíveis nos dados e nos mapas do Atlas da Agricultura Familiar de Goiás elaborado 

por Medina, Gosch, Verano, Corcioli (2020). Este material apresenta dados levantados 

pela equipe de pesquisadores e pesquisadoras nas seguintes instituições SEAD (2019), 

EMATER GO e DF (2019), INCRA (2019), SIEG (2020), IBGE (2019), BCB (2019), 

SUREG-GO CONAB (2018), PNAE (2017). 

Conforme os autores: 

 “O Atlas da Agricultura Familiar em Goiás tem a função de apresentar, de 
maneira direta, como o campesinato estão distribuídos nos 246 municípios do 
estado, apontando os mecanismos de organização social que os agricultores 
utilizam para propiciar o desenvolvimento local” (MEDINA et al, 2020). 

A figura 4 apresenta os mapas sobre a densidade de estabelecimentos familiares, 

o número de famílias assentadas, participação em Feiras Livres, PAA e PNAE. Percebe-

se que os estabelecimentos rurais da classe camponesa então presentes em todo o estado 

de Goiás, com maior densidade nas microrregiões centro, leste e norte do estado, as 

quais concentram o maior número de famílias com participação em feiras livres e no 

PNAE. 

Já a maior densidade de número de famílias assentadas está presente nas 

microrregiões onde o PAA é mais presente, ou seja, é possível que o PAA seja um 

programa mais acessado nos assentamentos rurais. Não foi objetivo desta pesquisa 

aprofundar esta discussão e precisaríamos de mais dados para afirmar tal suposição.  
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Figura 4 Mapas do número de famílias camponesas do estado de Goiás nos estabelecimentos  rurais, em 
assentamentos rurais, participação em Feiras Livres, PAA e PNAE. 
Fonte: Atlas da Agricultura Familiar (MEDINA et al, 2020)  
 
 As informações de acesso aos programas e serviços públicos, tanto estatuais 

quanto federais, pelas famílias camponesas foram obtidos por meio de dados coletados 

na disciplina Políticas Públicas e Desenvolvimento Rural, coordenada pela Professora 

Graciela Corcioli na Escola de Agronomia da UFG no ano de 2019. Estes dados estão 

apresentados no quadro 1.  

Os dados apontam que o PRONAF continua sendo o programa mais acessado 

pelas famílias, especialmente o PRONAF tradicional, o qual disponibiliza crédito de 

custeio ou capital na área da agricultura e pecuária. Este PRONAF foi acessado em 245 

dos 246 municípios do estado.  

Logo, é um fato que a classe camponesa presente no estado de Goiás utiliza 

créditos via PRONAF, assim como comercializa seus produtos por meio de 
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cooperativas. De certa forma, tanto o programa quanto as cooperativas, mesmo 

expropriando a renda camponesa, também criam condições para a reprodução delas. 

Criado em 1996, o PRONAF foi estabelecido como resposta do Estado brasileiro 

às organizações dos movimentos socioterritoriais camponeses, que lutavam ocupando 

terras e forçando focos de reforma agrária no país. Todavia, o programa era, de fato, 

uma ação baseada na política neoliberal presente no país, que serviu para a conciliação 

da classe camponesa, com o engodo do crédito.  

Como um programa de inserção e manutenção da classe camponesa no modelo 

capitalista de produção, o próprio Estado neoliberal encarregou-se de torna-lo um 

programa de alta capilaridade. Tanto que, atualmente, todas as empresas de Ater do país 

estão aptas (em tese) para realizar projetos via programa, o qual que conta com recursos 

para capital, custeio e pagamento dos serviços de Ater. Além disso, o PRONAF é o 

único programa de crédito que tem linhas de créditos para famílias recém-assentadas 

quanto para famílias camponesas capitalizadas.  

No estado de Goiás, Queiroz et al (2015) ao analisar o crédito do PRONAF no 

período de 2000 a 2011, verificou que a partir de 2009, a soja passa a receber, 

juntamente, com o milho, a maior parte dos recursos. É justamente neste período que se 

inicia o PNPB11 no estado, financiando a produção de soja em pequenas propriedades e 

lotes de assentamentos. O PNPB é um programa que coopta a terra e o trabalho da 

classe camponesa para a produção de commodities, também chamado de 

“agronegocinho”.  

Produtos alimentares típicos, como feijão, arroz e mandioca, são menos 

proporcionalmente menos financiados pelo PRONAF, sendo que produtos como da 

fruticultura e hortaliças, que possuem mais valor em mercados locais, não são nem 

discriminados nos dados entre 2000 a 2011 (QUEIROZ et al, 2015). 

O PRONAF Pecuária é a modalidade mais acessada do PRONAF no estado de 

Goiás e conforme Corciolli (2019), os motivos são, em parte, pela produção leiteira de 

Goiás ser uma atividade de maior interesse dos agentes financeiros, pois os animais se 

tornam ativos passíveis de garantia do financiamento proposto; pela facilidade do 

                                                           
11 A inclusão da agricultura familiar na cadeia produtiva do biodiesel por meio do Selo Combustível 
Social, concedido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). O Selo Combustível Social é um 
certificado concedido aos produtores de biodiesel que adquirem percentuais mínimos de matéria-prima de 
agricultores familiares; celebrem contratos com os agricultores familiares, estabelecendo prazos e 
condições de entrega da matéria-prima; e prestem assistência técnica aos agricultores. 
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/petroleo-gas-natural-e-
biocombustiveis/biodiesel/sobre-o-pnpb 



75 
 

assessor técnico em elaborar projetos de atividades tradicionais e, o terceiro motivo, é 

que o próprio agricultor prefere financiar projetos para as atividades já consolidadas na 

região, o que garante, teoricamente, recursos para a quitação do financiamento. 

De forma que os recursos do PRONAF ficam retidos por esta parcela de 

produtores mais capitalizados (agricultores e pecuaristas), clientes preferenciais dos 

bancos, e por isso apresenta um caráter seletivo e excludente fundamentado em um viés 

produtivista (CORCIOLLI, 2019).  

A partir de 2004, os recursos destinados para o “Plano Safra” passaram por 

modificações causadas pela mobilização e participação de movimentos socioterritoriais 

na elaboração das políticas no país. Deste ano em diante, juntamente com os Planos, 

foram lançados um conjunto de medidas de políticas agrícolas e sociais que previam a 

consolidação de uma política diferenciada e multifuncional12 para a “agricultura 

familiar”, cujo objetivo “era ampliar os seus recursos do Plano Safra e sua base de 

atuação, criando novos instrumentos de Política Agrícola e de Desenvolvimento Rural 

Sustentável” (BIANCHINI, 2015). 

Entretanto, os movimentos alinhados a esta política de governo direcionada para 

as famílias camponesas não pontuaram os problemas estruturais do campo brasileiro, 

como a reforma agrária. O governo vigente, assim como os movimentos envolvidos 

decidiram apoiar a criação de políticas de garantia e fomento da produção e mercado, as 

quais são mais bem vistas pelas classes dominantes no Estado, buscando a conciliação 

de classe pelo Estado e partir do capitalismo.  

As novas linhas do PRONAF, como o PRONAF Jovem, PRONAF Mulher, 

PRONAF Agroecologia, que tinham um foco específico na emancipação de sujeitos e 

de práticas produtivas, elas foram acessadas de forma tímida, especialmente em Goiás.  

No estado de Goiás, apenas uma família acessou o PRONAF Agroecologia, três 

jovens acessaram o PRONAF jovem (quadro1). No caso das mulheres o número de 

acesso é mais expressivo, resultado do protagonismo que as mulheres vêm tomando no 

meio rural e também pela titularização dos lotes de assentamentos que são emitidas no 

nome da mulher, dando a ela tem mais chances de acessar uma DAP Mulher e, por 

consequência, um PRONAF Mulher.  

                                                           
12 A defesa do caráter multifuncional e pluriativo dos camponeses estão ligadas à tese do desaparecimento 
da classe camponesa a partir da obrigatória transformação em agricultores familiares capitalizados ou 
trabalhadores rurais, conforme defende José Eli da Veiga e Ricardo Abramovay.  
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Com respeito ao serviço de Ater pública do estado de Goiás, ele atende apenas 

24,3% dos municípios, não fugindo da realidade do país, conforme consta nos dados do 

Censo do IBGE de 2017. Ou seja, mais de três quartos dos municípios do estado não 

tem nenhum acesso à serviços de Ater, o que dificulta a organização da produção 

agrícola, especialmente das famílias camponesas. Essa realidade é fruto da precarização 

da empresa de Ater pública de Goiás e não há sinais que ela será reestabelecida.  

Dentre os programas de comercialização no estado se destacam o PAA e o 

PNAE. Em 2017, 171 municípios do estado de Goiás do PNAE e utilizaram 29% do 

recurso direcionado para a alimentação escolar com a aquisição de produtores 

camponeses. O total de recursos circulados no estado pelo PNAE foi aproximadamente 

30 milhões de reais13.  

O PAA foi executado em 83 municípios, mas não foi possível levantar dados de 

famílias camponesas envolvidas ou de valores comercializados. Da mesma forma as 

famílias camponesas de 205 municípios estão vinculadas em cooperativas para a 

comercialização da produção. 

  
Quadro 1 Programas e serviços públicos acessados pela classe camponesa no estado de Goiás. Dados de 
2014 a 2018. 

Crédito, Programa e 
Instituições 

Municípios Dados unitários 

PAA 2005 A 2018 83 - 
Pedra Ceasa14 2014 a 2016 38 800 Famílias comercializaram 
Agricultor Cooperado 2018 215 11.333 famílias 
PRONAF Jovem 2018 3 3 jovens 
PRONAF Agroindústria 2018 3 7 cooperativas 
PRONAF Mulher 2018 18 41 mulheres 
PRONAF Agroecologia 2018 1 1 família 
PRONAF Microcrédito 2018 7 10 famílias  
Proinf 2003 a 2016 84 241 Projetos contratados 
PRONAF Agrícola 2018 205 8.514 contratos entre custeio e investimento 
PRONAF Pecuário 2018 245 14.496 contratos entre custeio e investimento 
Ater 2017 60 3.119 famílias com 11.302 atendimentos 
DAPS 2017 246 30.891 principais, 104 jurídicas e 17 jovens 
Escolas Rurais 2018 142 1052 escolas rurais e 3 Escola Família Agrícola 
PNCF 59 3.473 propriedades em 47.042,94 hectares 
Orgânicos Certificados 54 223 produtores e 13 Certificadoras 
Fonte: Dados levantados na disciplina Políticas Públicas e Desenvolvimento Rural no ano de 2019 
coordenada pela Professora Graciela Corcioli da EA da UFG. 

                                                           
13 https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-consultas/pnae-dados-da-agricultura-familiar 
14 CEASA é a sigla para Centrais Estaduais de Abastecimento. As Ceasas são empresas estatais ou de 
capital misto (público e privado), destinadas a aprimorar a comercialização e distribuição de produtos 
hortifrutigranjeiros. Empresas privadas alugam áreas nas CEASAs, denominadas “Boxes”, destinadas à 
comercialização e armazenamento dos produtos. Áreas menores, sem estruturas fixas, sendo mais baratas 
e geralmente destinadas ao comércio de legumes e vegetais são comumente chamadas de “pedras”. As 
áreas são concedidas aos comerciantes, também chamados “permissionários” por meio de licitações. Os 
Boxes ficam com comissões de cerca de 17% sobre o valor total das vendas.  
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Organização da autora. 
Por outro lado, a produção de orgânicos está presente em 54 municípios, com 

223 produtores certificados. A prática de produção orgânica no estado está ligada à 

procura por alimentos mais saudáveis por parte dos moradores das cidades, bem como a 

conscientização da insustentabilidade da produção agrícola a partir de insumos 

químicos. A influência dos projetos de extensão na produção orgânica no estado foi 

pesquisada e será apresentada mais a frente.  

 

 

2.3 Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado de Goiás 

 

O estado de Goiás possui 1052 escolas em zonas rurais, presentes em 57% dos 

municípios. Destas, apenas três são escolas famílias agrícolas (EFA) e estão localizadas 

em Orizona, Goiás e Hidrolândia. As EFAS são oriundas da organização coletiva do 

MST e atuam a partir da pedagogia libertária de Paulo Freire e da alternância. As outras 

escolas rurais seguem o modelo educacional urbano.  

Já as IPES do estado de Goiás, assim como todas as do país, que estiveram 

envolvidas com projetos de extensão derivados das políticas públicas são instituições 

sociais e estatais que articulam o ensino, pesquisa e extensão, enquanto modus 

operandis na produção e transmissão do conhecimento.  

 Como os projetos propunham uma estratégia pedagógica emancipadora, que 

destoa da educação formal, preconizada nas instituições de ensino, os projetos criaram 

ou enfrentaram conflitos. Para compreender este enfrentamento e os resultados deles 

buscamos compreender o que é uma instituição de ensino superior, qual a história delas 

no estado de Goiás e como elas estão constituídas e atuam no estado.  

Uma instituição de ensino se apresenta como uma estrutura material e social que 

se constitui no sentido de atender as diversas necessidades sejam elas culturais ou 

sociais, principalmente as de caráter permanente, legitimando e delegando o papel 

institucional que ora representa (PERES, 2009). Ou seja, uma instituição que tem o 

poder de ação e que é legitimada pelo papel (e poder) que ela representa.  

No Estado capitalista, a instituição de ensino é uma das estruturas físicas da 

educação, ou sistema educativo, enquanto aparelho ideológico do Estado. Por isso, são 

controladas pela ideologia capitalista (presente no Estado e nas classes dominantes) e 

disputadas pelas classes dominadas (POULANTZAS, 1985). 
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Na disputa entre a educação pelas classes, as instituições (sociais, educacionais, 

etc) podem modificar sua concepção e definição e seu próprio funcionamento pelos 

agentes envolvidos por isso possui potencial transformador ao longo do tempo histórico 

(SAVIANI, 2055). As instituições são criadas como “unidades de ação” que segundo 

Saviani (2005, p. 28), 

“Elas são, portanto, necessariamente sociais, tanto na origem, já que 
determinadas pelas necessidades postas pelas relações entre os homens, como 
no seu próprio funcionamento, uma vez que se constituem como um conjunto 
de agentes que travam relações entre si e com a sociedade a que servem”. 
 

O trabalho das instituições sociais tem a prerrogativa institucional de produzir e 

reproduzir as ideias de determinados grupos sociais, sejam eles professores/as, 

estudantes ou equipe técnica, guardada as proporções legais e burocráticas da 

instituição, que são comandadas pelo Estado. No caso das instituições de ensino 

superior, elas têm, em tese por serem autarquias, a autonomia econômica, de gestão e de 

produção do conhecimento. Essa autonomia se compara com a autonomia camponesa, é 

relativa.  

O ensino superior no país é fruto do processo histórico e das relações sociais e 

de poder travadas na construção e desenvolvimento da educação. A história demonstra 

que a educação superior é tratada como uma ferramenta para geração de renda e mão de 

obra, uma vez que a reestruturação pelo qual passou o ensino superior brasileiro se 

configura como um processo reformista. 

Articulado aos interesses do capitalismo e do Estado, a educação superior 

caminhou e caminha para a mercantilização da educação, fortalecida por um discurso 

acerca da necessidade de que as universidades assumam novos papéis, na medida em 

que a ciência, o conhecimento e a inovação tecnológica são associados a parâmetros e 

estratégias de competitividade (SANTOS, 2011).  

Desde o Brasil colônia, Portugal proibia que universidades fossem criadas no 

Brasil. No seu lugar, a metrópole concedia bolsas para que certos números de filhos de 

colonos fossem estudar em Coimbra, assim como permitia apenas aos estabelecimentos 

escolares jesuítas oferecessem cursos superiores de Filosofia e Teologia (PERES, 

2019). 

As primeiras escolas de Ensino Superior foram fundadas no Brasil em 1808 com 

a chegada da família real portuguesa ao país e tinham como principal objetivo a 

transmissão da cultura elitista e alienante. Como afirma Teixeira (1998) “o ensino era 

voltado para o passado e toda a cultura transmitida era cultura europeia”. 
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A reforma da educação inicia no momento da Constituição de 1934, na era 

Vargas, pela qual se inaugurou uma nova perspectiva da continuidade dos direitos 

individuais, das liberdades públicas e das questões sociais e transportou para o âmbito 

das Constituições o direito a Educação e à difusão da Cultura (PERES, 2019). 

O decreto 19.851, publicado em 11/04/1936, estabeleceu regras essenciais para o 

funcionamento da educação superior, como a de criação dos conselhos universitários e a 

presença de um reitor nas instituições de ensino superior. Posteriormente, a criação da 

União Nacional dos Estudantes (UNE) em 1937 exerce um papel social importante na 

busca pela garantia do Ensino Superior brasileiro público e gratuito, inclusive com 

impactos até os dias atuais (PERES, 2019).  

Da queda do Estado Novo até o golpe de 1694, o Estado brasileiro buscou 

atender aos anseios do mercado educacional. Os governos de Juscelino Kubitschek e 

Jânio Quadros privilegiou os interesses privatistas e a concepção liberal da educação, o 

que representou o enfraquecimento dos setores e segmentos que defendiam a escola 

pública (FONSECA, 1985).  

Durante o Regime Militar (1964-1985) a educação universitária passou por uma 

grave crise econômica (ocasionada pela falta de investimento público), o que fez surgir 

novos acordos com agências estrangeiras como a Agência Educacional Norte-

Americana-Usaid (Agency for International Development) que visava a ampliação 

e reestruturação do Ensino Superior brasileiro (PERES, 2019). 

Essa remodelação foi realizada pela classe conservadora e dominante do país, 

que transformou a autonomia universitária em mera ficção; usou e abusou da repressão 

político-ideológica; desobrigou o Estado a investir no Ensino Superior e incentivou a 

expansão das universidades e faculdades privadas (MARTINS, 1989).  

Saviani (2010) define o período de 1960 até a Constituição de 1988 como 

“prevalência do modelo napoleônico de universidade na organização e expansão do 

Ensino Superior no Brasil” onde o Estado marca forte presença na regulação e 

organização, principalmente nas universidades. 

Dessa forma, investir em educação superior tornou-se um dos negócios mais 

rentáveis na época da ditadura e, por isso, o Brasil tornou-se o grande campeão da 

privatização da Educação Superior na América Latina. No ranking internacional sua 

posição é o 7º, enquanto os Estados Unidos é o 20º em números de matrícula no setor 

privado (PERES, 2019).  
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Ainda na década de 1980, iniciou nas universidades brasileiras o processo de 

interiorização por meio da criação de fundações (públicas ou filantrópicas) que 

auxiliariam na manutenção dos campi. No estado de Goiás, entre os anos 1983 a 1990, 

no governo de Iris Resende, foram criadas inúmeras destas iniciativas “públicas”, como 

autarquias estaduais e fundações municipais. Peres (2019) afirma que esta iniciativa foi 

usada para atender os interesses locais partidários com a criação e autorização de 

faculdades no interior do Estado. 

Até 1979 Goiás possuía onze instituições de Ensino Superior (IES), localizadas 

em cinco municípios. Já em 1990, o total elevou-se para 31 IES, abrangendo 19 

universidades. O Campus Avançado de Jataí, vinculado à UFG, foi fruto dessa 

iniciativa.  

Apenas com a retomada da democracia no Brasil e com aprovação da 

Constituição de 1988 se consagrou a autonomia universitária, pela qual se estabeleceu a 

indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão, garantiu a gratuidade nos 

estabelecimentos oficiais, assegurou o ingresso por concurso público, o regime jurídico 

único e dotação orçamentária (PERES, 2019).   

Todavia, os baixos investimentos realizados pela União na área da educação 

superior, ditados pelo governo neoliberal comandado por Fernando Henrique Cardoso 

no processo de ajuste fiscal dos anos 1990, foram referendados pelas orientações dos 

organismos financeiros internacionais, tais como o Fundo Monetário Internacional 

(FMI) e o Banco Mundial, pelas quais os gastos em educação nos países em 

desenvolvimento deveriam limitar-se ao ensino básico (PERES, 2019). 

No início da década de 2000, quando o Partido dos Trabalhadores assume o 

Governo federal, há a retomada de investimentos públicos para a educação superior, 

especialmente por meio do Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI). 

O REUNI foi instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, como uma 

das ações de reestruturação do ensino superior no país e tinha como diretrizes ampliar a 

Educação Superior pública, promover a reestruturação acadêmica curricular, a 

renovação pedagógica, a mobilidade intra e interinstitucional, o compromisso social da 

instituição, bem como desenvolver e aperfeiçoar os cursos de graduação (BRASIL, 

2009).  

Resumidamente, o REUNI foi o programa que disponibilizou recursos para a 

efetivação física e humana da federalização de campi, interiorização dos programas de 
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pós-graduação e abertura de novos institutos de ensino técnico. Entre 2003 e 2014, o 

número de universidades federais passou de 45 para 92 e os campi de 148 para 321.  

O Reuni contribuiu para a progressão de vagas por universidade, entre 2007 e 

2013, cujo crescimento médio foi de 89,3%, e das 2.804 obras iniciadas nas 53 

instituições federais de ensino superior, 78% foram concluídas até o ano de 2014 

(PAULA e ALMEIDA, 2020).  

A reestruturação do Campus Avançado em Jataí (CAJ) também é resultados dos 

investimentos do REUNI que forneceu o aporte necessário para a criação de dezoito 

cursos de graduação e oito cursos de pós-graduação. Em 2008 o CAJ foi elevado a 

condição de unidade, passando a chamar Regional Jataí e depois foi emancipado da 

UFG, tornando-se a Universidade Federal de Jataí em 2018.  

Atualmente, o estado de Goiás conta com 131 instituições de ensino superior nas 

modalidades públicas e privadas, que representam 92% do total, conforme consta na 

tabela 5. 

Tabela 5 Quantidade de IES em Goiás de acordo com a condição jurídica, em 2018. 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR EM GOIÁS Quantidade 

Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Civil 9 

Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Mercantil ou Comercial 4 

Privado - Sem fins lucrativos - Associação de Utilidade Pública 2 

Público - Estadual 1 

Público - Federal 5 

Público - Municipal 4 

Privada com fins lucrativos 87 

Privada sem fins lucrativos 19 

Total Geral 131 

Fonte: INEP, 2018 

 Dentre as IES públicas Federais, as regionais da UFG, de Jataí e Catalão foram 

federalizadas em 2018 em Universidade Federal de Jataí (UFJ) e Universidade Federal 

de Catalão (UFC). A UFG conta com os campi I e II em Goiânia, um na cidade de 

Goiás e um em Aparecida de Goiânia. 

 O estado de Goiás também possui Institutos da Rede Federal de Ensino Técnico 

e Profissional, a saber, o Instituto Federal de Goiás (IFG) com quatorze campi e um 

curso de Técnico Integrado em Agroecologia e o Instituto Federal Goiano (IF Goiano) 

com treze campi. A Universidade Estadual de Goiás (UEG) está presente em 37 

municípios de Goiás.  
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Importante informar que existem instituições que trabalham com educação 

popular e não formal no estado de Goiás, mas não foram pesquisadas, uma vez que os 

projetos não foram executados pelas instituições que desenvolvem tais ações.  

Em 2017, o estado de Goiás tinha 255.809 estudantes matriculados em cursos 

superiores, sendo 183.271 em bacharelados, 46.835 licenciaturas e 25.346 cursos 

tecnólogos (INEP, 2018). Desse total de matrículas, 36% estavam vinculados a 

Instituições Públicas (10 IES) e 64% a instituições privadas (121 IES).  

Estes dados demonstram que o ensino superior público é mais requisitado que o 

privado, devido especialmente à qualidade do ensino e à condição social dos estudantes. 

Como a educação superior é o resultado de disputa do poder das classes sociais dentro 

do Estado Capitalista, a manutenção e investimento no ensino público retira da esfera 

privada a possibilidade de lucro a partir da educação. 

Desta feira, as reformulações das instituições e das leis que mantém o ensino 

superior, tal qual outro aparelho do Estado Capitalista, também é caracterizada pelo 

domínio ideológico, político e econômico que uma classe social tem sobre a outra e pela 

disputa de poder entre elas.  

O que acontece no ensino, sendo público ou privado, é o movimento de 

adequação da dimensão educacional ao sistema produtivo, articulada com o processo de 

mundialização e reestruturação do capitalismo, que incentiva a constituição da 

universidade pautada por resultados e com maior articulação entre os sistemas 

educativos e o mercado.  

O objetivo da prática educativa no ensino superior está pautado no treinamento 

da mão de obra para a reprodução do capital, especialmente nos cursos técnicos 

(ciências exatas, agrárias e biológicas). Entretanto, tal qual o campesinato, as IPES, 

especialmente as públicas, ao possuir autonomia relativa e ser pluri educativa, também 

possuem potencial emancipatório. 
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3. INSTITUIÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS AGROECOLÓGLICAS 

 

Para Teixeira (2002) as políticas públicas são “diretrizes, princípios norteadores 

de ação do poder público, regras e procedimentos para as relações entre o poder público 

e a sociedade e mediações entre os atores da sociedade e do Estado”. Elas são processos 

interdependentes que se retroalimentam na medida em que vão se materializando.  

Para o autor as políticas podem ser “explicitadas, sistematizadas ou formuladas 

em documentos em leis, programas, linhas de financiamento, etc” a fim de orientar a 

alocação dos recursos públicos e responder à sociedade, sob a forma de não ação ou 

omissão (TEIXEIRA, 2002). Sendo que, o propósito de qualquer Política Pública reflete 

e é refletido pelo processo de construção, no conteúdo específico do documento que a 

rege, bem como nas estratégias de operacionalização.  

A eficiência das políticas deveria, em tese, ser medida pela capacidade de 

promover a qualidade de vida digna e autônoma a toda população, especialmente 

àquelas que mais necessitam do serviço público. No caso, as Políticas Públicas 

estudadas são frutos da mobilização e participação dos movimentos socioterritoriais, as 

quais passaram a incluir as demandas da classe trabalhadora e da classe camponesa. 

Nelas encontramos os principais caminhos a serem tomados para o desenvolvimento 

sustentável: superação da pobreza, garantia da soberania e segurança alimentar, 

desenvolvimento territorial e Agroecologia. 

No processo de operacionalização das Políticas Públicas, as instituições criam 

Programas e Planos que contém as ações prioritárias e secundárias (objetivos, metas, 

diretrizes), as parcerias que podem ser estabelecidas, o público alvo e os resultados 

esperados. Os planos e programas devem orientar e atender ao escopo de cada Política. 

Algumas Políticas são transformadas em Leis15 e tem garantia do financiamento para 

suas ações, outras são executadas apenas como decretos16, ficando a mercê do governo 

vigente. Todas são instrumentos de aplicação de recursos públicos e orientam política e 

economicamente os projetos realizados com a sociedade civil e/ou com o poder público. 

As políticas públicas analisadas nesta tese são a PNATER, a PNAPO, a PNDT e 

a PNSAN, sendo que todas possuem programas e planos onde estão previstas diferentes 

ações que tem por finalidade respeitar, proteger, promover e prover, em particular, as 

                                                           
15 Políticas de Estado. 
16 Políticas de Governo. 
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famílias camponesas, criando condições para a produção e consumo de alimentos 

saudáveis, a autogestão e a superação da situação de pobreza no campo. Os programas 

mais conhecidos derivados destas Políticas Públicas são o PNAE, o PAA, o Programa 

Ecoforte de apoio às redes de Agroecologia e a Lei 10831/2.003, que reconhece as 

formas participativas e menos burocráticas de certificação orgânica.  

Em especial, elas são Políticas Públicas e programas que promoveram o avanço 

da incorporação de princípios da Agroecologia nas relações sociais e de produção das 

famílias camponesas.  

A maior integração destas políticas públicas de desenvolvimento contava com o 

suporte de Ministérios como a Casa Civil; Agricultura Pecuária e Abastecimento; 

Cidades; Cultura; Desenvolvimento Agrário; Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome; Educação; Integração Nacional; Justiça; Meio Ambiente; Minas e Energia; 

Planejamento Orçamento e Gestão; Saúde; Trabalho e Emprego. Além de Secretarias 

como as Especiais de Agricultura e Pesca; de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial; de Políticas para as Mulheres; da Secretaria Geral da Presidência da República, 

e da Secretaria das Relações Institucionais, articulando as políticas e com considerável 

aporte de recursos financeiros. 

Os instrumentos de operacionalização da PNATER e da PNAPO são, 

respectivamente, o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(PRONATER) criado em 2008 e o Plano Nacional de Agroecologia e Produção 

Orgânica (PLANAPO) em 2012. Já a PNDT, que surge no âmbito da Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial (SDT) do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 

em 2003, tem no Programa Nacional de Desenvolvimento Territorial (PRONAT), as 

estratégias de controle social dos programas públicos e do território pelas organizações 

das famílias camponesas em parceira com o poder público.  

Os Planos Nacionais de Segurança Alimentar Nutricional (SAN) são os 

mecanismos usados para a operacionalização da PNSAN e são responsáveis por 

promover programas e estratégias para melhorar e aumentar a produção e o consumo de 

alimentos saudáveis, para diminuir a vulnerabilidade social e aumentar a qualidade no 

campo e na cidade. 
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3.1 Princípios, objetivos e estratégias das Políticas Públicas Agroecológicas  

 

As políticas públicas podem ser compostas por programas governamentais de 

distintas procedências (federal, estadual, municipal; além de programas não 

governamentais ou da cooperação técnica e/ou financeira internacional). Esta é uma das 

questões importantes no exame de sua operacionalização, no que diz respeito à 

articulação desses diferentes programas e os sujeitos que os executam.  

Neste sentido, Leite et al (2008), apontam que deveriam ser consideradas as 

arenas decisórias e os níveis públicos institucionais existentes, não apenas como objeto 

de representação e participação dos sujeitos no processo da política, mas também de 

possível articulação dos programas existentes.  

Para os autores, em ambos os casos, estariam tratando de questões políticas, que 

dizem respeito a relações de poder, e não de questões meramente técnico-

administrativas, o que significa que a consideração do empoderamento dos diferentes 

sujeitos e instituições é essencial para avançar nessa problemática (LEITE et al, 2008).  

Dessa forma, nos propomos a analisar a efetivação das políticas públicas 

agroecológicas a partir da perspectiva dos sujeitos envolvidos nos projetos, na produção 

do conhecimento (nas IPES) e na reprodução social (nos camponeses). As articulações 

entre os camponeses, seus movimentos sociais e/ou socioterritoriais e as instituições que 

coordenam as políticas, são quem definem o papel de cada projeto estudado.  

Assim como Leite et al (2008), entende-se que os obstáculos existentes para a 

realização desta articulação entre políticas públicas, entre políticas e instituições, e das 

estratégias que podem ser definidas para superá-los, podem ser explorados levando em 

conta precisamente esses três componentes:  

“a) os programas governamentais de distintas procedências; b) as arenas 
decisórias e os níveis públicos existentes no território e c) a questão do 
empoderamento dos distintos sujeitos e agências institucionais nos níveis 
públicos existentes e seus efeitos sobre as possibilidades de articulação das 
políticas e das instituições” (LEITE et al, 2008 p. 71). 

Ou seja, a operacionalização de uma política agroecológica passa pela 

informação e conhecimento dos sujeitos envolvidos (camponeses, poder público e 

sociedade) sobre a própria política, pelo respeito às instituições que os representam, 

pelo poder de decisão sobre as estratégias usadas na operacionalização e pelo 

empoderamento já existente ou na produção dele a partir destas articulações. 

O sucesso da operacionalização de uma política pública agroecológica é 

resultado da existência de “redes de articulação” de sujeitos, instituições e programas, 
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que ao conhecer e identificar seus participantes promovem estratégias de ação coletiva 

que se reproduzem ao longo do tempo. Ou seja, as redes de articulação são essenciais 

para os bons resultados de programas e projetos e, em última análise, da política. 

Em Goiás, as redes de articulação de camponeses e universidades foram 

instituídas a partir dos projetos de extensão, desde 2004. Neste processo foram sendo 

incorporadas as redes já existentes, como os movimentos sociais e socioterritorias 

presentes no estado, como o MCP, MST, Sindicatos Rurais, Colegiados dos Territórios 

Rurais e de Cidadania, dentre outros.  

 Mesmo que as forças endógenas não são em alto número de situações concretas, 

como é o caso do estado de Goiás, suficientes para conduzir e garantir um processo de 

desenvolvimento local/territorial com características sustentáveis, as redes foram 

centrais na articulação de sujeitos, instituições e programas oriundos das políticas 

públicas agroecológicas. Mais que isso, elas proporcionaram a incorporação e 

articulação com outros “de fora do local”. 

 Esta incorporação de sujeitos “fora do local” pela classe camponesa no estado de 

Goiás foi potencializada por meio dos projetos. Como exemplos pode-se citar a Feira 

Agro Centro-Oeste realizada pela UFG, os projetos que tratavam de organização e 

produção nos Territórios Rurais e da Cidadania, bem como a criação da rede de 

Agroecologia, que estabeleceram momentos de convivência entre os camponeses e troca 

de experiências.  

Dessa forma, afirma-se que os projetos de extensão articulados e realizados a 

partir das redes, instituições e programas reforçam a capacidade de ação coletiva dos 

sujeitos locais, estimulam a realização de alianças, fortalecem a implementação 

participativa das políticas públicas e favorecem a “criatividade social” e a efetividade do 

processo da política, além de construir condições institucionais para uma articulação e 

integração crescentes das ações, muitas vezes diversas e contraditórias, voltadas para o 

desenvolvimento local/ territorial. 

A figura 5 a seguir, retirada do Sarah Caderno 1 : Estado e políticas públicas 

(MOREIRA, 2021), representa o processo de formação das políticas participativas, 

usado na construção das PPA. São processos elaborados de baixo para cima e de dentro 

para foram, a partir da identificação do problema à atuação do Estado, além de serem 

mediados por lutas, confrontos, diálogos e acompanhamento da sociedade civil 

organizada.  
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Figura 5 Ciclo de formação e execução de Políticas Públicas. 
Fonte: Moreira (2021). 
 

Como não é objetivo analisar todos os programas que foram criados pelas 

políticas públicas agroecológicas (PPA), apresentaremos os principais programas que 

usaram dos projetos de extensão realizados pelas IPES no estado de Goiás, enquanto 

suporte para o desenvolvimento tecnológico, pedagógico ou avaliativo de tais 

programas.  

Dentre eles, discutiremos os projetos derivados da Política de Desenvolvimento 

Territorial, que não chegou a configurar com um projeto de Lei no país. Ela foi 

desenvolvida por meio das ações do Programa Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Territórios Rurais (PRONAT) instituído no governo do PT, ainda em 

2004, com o objetivo de prover aos municípios que apresentavam baixos Índices de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), infraestruturas e serviços.  

O PRONAT proporcionou as condições burocráticas e legais para a participação 

da sociedade civil no controle da implantação e monitoramento das políticas, 

especialmente por meio do empoderamento dos Conselhos de Desenvolvimento Rural 

Sustentável e dos Colegiados Territoriais.  
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De acordo com o documento Referências para uma Estratégia de 

Desenvolvimento Rural Sustentável no Brasil, de novembro de 2005, o Programa 

Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (PRONAT) tem o seguinte objetivo 

geral, “promover e apoiar iniciativas das institucionalidades representativas dos 

territórios rurais que objetivem o incremento sustentável dos níveis de qualidade de vida 

da população rural” (SDT/MDA, 2005). 

No mesmo documento são especificados os seguintes objetivos, que tem 

ligações com princípios da Agroecologia: 

“Promover e apoiar: a) a gestão, a organização e o fortalecimento 
institucional dos atores sociais dos territórios rurais, especialmente daqueles 
que atuam na representação dos agricultores familiares, dos assentados da 
reforma agrária e de populações rurais tradicionais; b) o planejamento e a 
gestão social dos territórios, tendo por referência os critérios do 
desenvolvimento sustentável, a autonomia e a participação social; c) 
iniciativas territoriais que contribuam para a dinamização e diversificação das 
economias territoriais tendo por referências a valorização dos recursos 
locais, a competitividade territorial, o crescimento e a distribuição da renda 
com o incremento de empregos; d) a implementação e integração de políticas 
públicas visando à redução das desigualdades sociais e regionais e à 
geração de riquezas com equidade social” (SDT/MDA, 2005, p. 07, grifo 
nosso). 

 

O PRONAT fornecia subsídios para que as famílias camponesas e suas 

organizações atuassem das esferas públicas do governo, por meio do controle e 

acompanhamento da aplicação dos recursos. O processo foi mais ou menos sucedido 

para a reprodução social e produtiva do campesinato, dependendo do interesse e da 

força da organização e participação coletiva na gestão das políticas. 

De forma que, se a política pública e o desenvolvimento proposto pelo 

PRONAT, com todos os percalços, burocracias e lógicas governamentais que ela 

carrega, forem viáveis à realidade e necessidade das famílias, elas tomarão para si e 

tentarão adequar os projetos às suas estratégias de reprodução. 

Por isso concordamos com Marques (2002), quando ela afirma que Políticas 

Públicas destinadas à classe camponesa não devem ter seus resultados analisados de 

forma linear, uma vez que as relações estabelecidas pelas famílias camponesas, assim 

como seu modo de vida, interferem tanto no processo de realização quando de 

reorganização das políticas. Nos projetos é aplicada a mesma lógica.  

Já a PNATER foi uma das primeiras políticas públicas que viabilizaram e 

articularam o desenvolvimento de Programas com base nos princípios da Agroecologia. 

Conforme a Lei da PNATER Nº. 12.188 de 11 de janeiro de 2010, 
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“A Pnater propõe um modelo de desenvolvimento sustentável para o meio 
rural, ancorado num conjunto de princípios que qualificam a ação 
extensionista e o serviço de assistência técnica e extensão rural prestado aos 
agricultores familiares e suas formas de organização. Dentre eles, destaca-se 
o princípio norteador desta proposta: Adoção de metodologia participativa, 
com enfoque multidisciplinar, interdisciplinar e intercultural, buscando a 
construção da cidadania e a democratização da política pública (BRASIL, 
2010)”. 

O PRONATER é o instrumento de operacionalização da PNATER, e junto com 

seus Subprogramas direcionaram a contratação de Ater setoriais (mulheres, jovens, 

indígenas e quilombolas) e parcerias com IPES para o desenvolvimento de tecnologias, 

assim como a qualificação profissional de agentes para atuar neste novo sistema de 

Ater. 

Com o apoio do INCRA e do MDA, a PNATER orientou a aplicação de 

programas como de Educação no Campo, o PRONERA, Terra Sol, Terra Forte, 

Fomento Brasil Sem Miséria, PNAE, PAA, PRONAF, Microcrédito Rural, dentre 

outros. 

Conforme o levantamento feito por Diniz (2008) e reorganizado nesta pesquisa, 

entre 2003 a 2014, o PRONATER se desdobrou em 21 tipos de ações diferentes, com o 

apoio e recursos do MDA, resultando em 93 atividades, entre contratação de serviço de 

Ater e projetos de pesquisa, extensão e formação. A tabela 6 apresenta os dados totais. 

Tabela 6 Ações do PRONATER no Brasil de 2004 a 2014. 

Nº Ações Tipo de ações Quantidade de 
Atividades 

1 Ater Plano Brasil Sem Miséria 2 

2 Ater para Agricultura Familiar 13 

3 Ater para Cooperativas 2 

4 Ater para Indígenas e Quilombolas 10 

6 Ater para Jovens Rurais 2 

7 Ater para Agricultores Familiares que acessaram o microcrédito 
rural 

1 

8 Ater para Mulheres Rurais 3 

9 Ater executadas especificamente por ONGs 2 

10 Ater Pessoa Jurídica da Agricultura Familiar 1 

11 Ater para atender ao PLANAPO 1 

12 Ater PRONAF Sustentável 1 

13 Ater exclusiva para assentados da Reforma Agrária 2 

14 Ater para atender quem produz SAF 1 

15 Ater para Agricultores Familiares que produzem Tabaco 1 

16 Organização e financiamento de Eventos 4 

17 Formação de Agentes de Ater em Agroecologia 25 

18 Formação de Estudantes em Agroecologia 4 

19 Produção de Material Didático 1 
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20 Projetos realizados exclusivamente por Ematers e Embrapas 3 

21 Projetos de pesquisa, extensão e desenvolvimento tecnológico em 
IPES 

13 

TOTAL  21 tipos de ações 93 

Fonte: Diniz (2018).  

Organização da autora. 

A PNATER tem como fundamentos teóricos, orientações e procedimentos 

metodológicos a construção de uma pedagogia de ATER que concebe a educação como 

processo de emancipação e transformação do mundo, em que o papel do educador não é 

o de convencer o educando, mas de construir conjuntamente. A educação emancipadora 

é uma educação contra as outras concepções que adotam a concepção liberal, focada no 

indivíduo, são promotoras das desigualdades, da dependência, da passividade, da 

impotência, da obediência (MDA, 2010). 

A pedagogia de ATER que a PNATER preconiza está baseada na pedagogia 

freiriana expressa pela máxima de “Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta 

sozinho: os homens se libertam em comunhão” (FREIRE, 2000, p. 52). Portanto, é em 

Freire (2000) que se encontra a orientação dos processos educativos emancipadores 

pautados nestas políticas, que acontece a partir da relação sujeito/sujeito, de 

consciências articuladas e solidárias no coletivo.  

Isto implica em não restringir a prática educativa em “educar para”, mas “educar 

com”, ou seja, educação como acesso à produção cultural e à construção de um processo 

emancipatório a partir da conscientização dos sujeitos (autoconhecimento e 

conhecimento da realidade) (MDA, 2010).  

A PNSAN é uma das políticas consideradas agroecológicas e foi instituída em 

2010 com a PEC 047, com base na Lei Nº 11.346, de 15 de setembro de 2006 que criou 

Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN). O SISAN tinha por 

objetivo assegurar o direito humano à alimentação adequada e dava outras providências.  

No artigo terceiro e quarto da Lei 11.346, são apresentadas as disposições gerais 

da Lei que aprontam princípios da Agroecologia na sua constituição. 

“Art. 3º A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito 
de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em 
quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades 
essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde 
que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, 
econômica e socialmente sustentáveis. 
Art. 4º A segurança alimentar e nutricional abrange: 
I – a ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da produção, 
em especial da agricultura tradicional e familiar, do processamento, da 
industrialização, da comercialização, incluindo-se os acordos internacionais, 
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do abastecimento e da distribuição dos alimentos, incluindo-se a água, bem 
como da geração de emprego e da redistribuição da renda; 
II – a conservação da biodiversidade e a utilização sustentável dos 
recursos; 
III – a promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população, 
incluindo-se grupos populacionais específicos e populações em situação de 
vulnerabilidade social; 
IV – a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica 
dos alimentos, bem como seu aproveitamento, estimulando práticas 
alimentares e estilos de vida saudáveis que respeitem a diversidade étnica 
e racial e cultural da população” (BRASIL, 2006, grifo nosso).  
  

Compreender a formação de uma agenda de política de soberania e segurança 

alimentar e nutricional significa considerar que a mesma pode refletir ou não os 

interesses dos diferentes setores da sociedade, a depender do grau de democracia 

participativa, de mobilização de cada setor e de institucionalização de mecanismos que 

viabilizem a participação dos sujeitos, em especial dos mais vulneráveis e dependentes 

da ação do Estado. 

A PNSAN é fruto da mobilização popular e participação que recriou o Conselho 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) ainda em 2003. O 

CONSEA foi criado em 1993 sob a demanda da sociedade civil articulada nos 

movimentos Ética na Política e Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e pela 

Vida, à época do governo Itamar Franco. 

O Conselho foi, em uma perspectiva histórica, a primeira tentativa de elevar o 

debate sobre soberania e segurança alimentar e nutricional para uma arena política 

intersetorial, plural e participativa no Brasil. Pelo caráter transitório do então governo e 

pela frágil inserção do tema na agenda política brasileira (em 1993), o Conselho foi 

extinto em 1994, um ano após sua proposição. Foram 10 anos de silêncio político 

institucional (nos governos de Fernando Henrique Cardoso do PSDB) sobre a não 

soberania e a insegurança alimentar e nutricional no país.  

A partir da recriação do Conselho em 2003, ele passou a ser um órgão de 

assessoramento imediato à Presidência da República, composto por dois terços de 

representantes da sociedade civil e um terço de representantes governamentais, ou seja, 

com a maior participação, o poder de decisão se concentrava nas mãos dos movimentos 

sociais. 

Em 2004, na realização da Segunda Conferência Nacional sobre Segurança 

Alimentar e Nutricional, Programas de inclusão social e produção de alimentos foram 

inseridos na agenda nacional. Programas como o Bolsa Família (BBF), Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa de criação de Cisternas na região do 
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Semiárido. Assim como os projetos do Banco de Alimentos, Cozinha Comunitária, 

Restaurante Popular, criados para prover o recurso, a produção e o acesso ao alimento 

pelas populações mais vulneráveis do campo e da cidade, incluso os trabalhadores.  

O controle social e a participação da sociedade na formulação, monitoramento e 

avaliação de políticas públicas de soberania e segurança alimentar e nutricional, provido 

pelo CONSEA, também culminou no Projeto de Lei Orgânica para a Segurança 

Alimentar e Nutricional no país, aprovada em 2006, a qual instituiu o SISAN. Da 

mesma forma, influenciou a aprovação da PEC 047, que criou a PNSAN e incluiu o 

Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) na Constituição brasileira.  

Depois de 16 anos de existência e êxitos, em janeiro 2019, o atual presidente 

autuou a Medida Provisória nº 870, para reorganizar as estruturas do governo federal e 

extinguir o Conselho. A partir da mobilização de movimentos sociais, políticos e 

instituições públicas, em maio 2019, foi criada uma Comissão Especial Mista para 

analisar a MP 870 e o texto que extinguia o CONSEA foi suspendido.  

Após a aprovação da recriação do Conselho, o presidente vetou o inciso que 

aprovava a recriação. A justificativa usada foi a de que houve "invasão de 

prerrogativas" do Executivo, o que significa que o Legislativo não poderia criar órgãos 

do Executivo. Contudo, isso não se justifica, uma vez que o CONSEA tem suas 

atribuições e ordenamento previsto em lei desde 2007 (IDEC, 2019).   

O CONSEA, bravamente, assumiu a defesa da dimensão sociocultural da 

alimentação e da valorização de um modo alimentar justo, saudável e sustentável, tanto 

do ponto de vista social como ambiental, onde sejam valorizados e protegidos a 

biodiversidade, a comida de verdade sem veneno e os padrões alimentares tradicionais 

com o respeito e o resgate das identidades, memórias e culturas alimentares.  

Fez, assim, a defesa do alimento como elemento central da vida, um direito 

social, um bem material e imaterial e parte do patrimônio cultural do povo e da nação 

brasileira. Por isso, o CONSEA chocou com setores que, em outro extremo, veem o 

alimento apenas como mercadoria dotada de valor monetário, em uma economia 

nacional ancorada nas commodities agropecuárias. 

Todavia, foi a partir da atuação do CONSEA que o Brasil alcançou 

reconhecimento internacional na área de Segurança Alimentar e Nutricional e se tornou 

referência para inúmeros países, e não com a agricultura capitalista.  

Em 2016, a publicação do painel de especialistas em Nutrição Global, The 

Global Nutrition Report Stakeholder Group, apontou os fatores que explicam o 
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protagonismo brasileiro na agenda de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, 

sendo eles: o ativismo de organizações não governamentais e de movimentos 

socioterritoriais, a produção e uso de dados e indicadores de soberania e segurança 

alimentar e nutricional e, por fim, a criação do CONSEA como nível do governo, 

engajamento e diálogo independente entre Governo e Sociedade Civil. 

O episódio da Medida Provisória nº 870 é preocupante porque nega os êxitos da 

experiência brasileira, compromete a continuidade e aprimoramento da Política 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e fragiliza a administração pública ao 

negar a participação social como elemento estruturante do Estado Democrático de 

Direito. Ela também induz um efeito cascata nos modos de governo das políticas 

estaduais e municipais; e, não menos importante, deixa um recado que, para o Governo 

que se inicia em 2020, o exercício da cidadania parece só ter importância no momento 

do voto no processo eleitoral. 

De toda forma, o SISAN não foi extinto, mas deixou de ter o caráter 

participativo e inclusivo provido pelo CONSEA. O SISAN reunia múltiplos eixos 

temáticos que, se por um lado se organizam em setores distintos de governo, como são 

as áreas de agricultura e acesso à terra, ambiente, assistência social, cultura, direitos 

humanos e saúde, incluem temas transversais que permeiam importantes demandas da 

sociedade.  

Entretanto, o SISAN ainda atua com ações de empoderamento das lideranças 

femininas, fortalecendo a produção de alimentos por populações remanescentes de 

quilombos e ações a favor da demarcação das terras e resgate da produção tradicional 

das etnias indígenas. 

Por ser um modo público, o SISAN foi instituído pela Lei Orgânica de 

Segurança Alimentar e Nutricional, Lei Nº 11.346 de 15 de setembro de 2006, de gestão 

intersetorial e participativa, que possibilita a articulação entre os três níveis de governo 

(federal, estadual e municipal) para a implementação e execução da Política de 

Segurança Alimentar e Nutricional. Desde 2008 a Câmara Interministerial de Segurança 

Alimentar (CAISAN) é a responsável por promover a articulação entre os órgãos e 

entidades da administração públicas afetos à Soberania e Segurança Alimentar. 

A Política de SAN no Brasil estimula a integração dos esforços entre governo e 

sociedade civil, bem como promove o acompanhamento, o monitoramento e avaliação 

da soberania e segurança alimentar e nutricional do país. A participação social é um 

elemento essencial à construção do SISAN. Tem papel relevante no que diz respeito à 
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expressão de demandas e corresponde a um importante exercício de democracia 

participativa e de representação. 

A saída do Brasil do mapa mundial da Fome, publicada pela FAO (2014) se 

deve a políticas e programas estudados nesta pesquisa. O percentual da população de 

subalimentados caiu entre 1990 a 2002 apenas 16%, sendo que entre 2003 a 2016 a 

queda foi de 82%. Essa queda real se equipara com a redução das pessoas em situação 

de pobreza e de extrema pobreza, que somadas eram 65,1 milhões de pessoas em 1992 

diminuiu para 19,3 milhões em 2014. Entretanto partir de 2015 a pobreza e a extrema 

pobreza voltam a crescer, chegando a 21,6 e 11,8 milhões em 2017 (IBGE, 2017).  

Na mesma linha de políticas agroecológicas, a PNAPO foi criada pelo Decreto 

7.794/2012 com o objetivo de integrar, articular e adequar políticas, programas e ações 

indutoras da transição agroecológica e da produção orgânica e de base agroecológica, 

contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população, 

por meio do uso sustentável dos recursos naturais e da oferta e consumo de alimentos 

saudáveis (BRASIL, 2012). 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) publicou em 2017, o Texto 

para Discussão 2305, cujo título é “Análise da construção da política nacional de 

agroecologia e produção orgânica no Brasil” (IPEA, 2017). É um texto para discussão 

tem por objetivo “divulgar resultados de estudos direta ou indiretamente desenvolvidos 

pelo Ipea, os quais, por sua relevância, levam informações para profissionais 

especializados e estabelecem um espaço para sugestões” (IPEA, 2017). 

Neste documento, em específico, apresenta o processo de construção da 

PNAPO, que é a última política pública implantada com viés Agroecológico no governo 

do PT, em 2012/13. O documento descreve como a PNAPO foi instituída a partir da 

mobilização dos movimentos e organizações da sociedade civil e do poder público, via 

Ministérios, que participaram coletivamente da elaboração e execução desta política.  

Essa construção e gerência coletiva de uma política realizada na efetivação da 

PNAPO reflete a pedagogia Freiriana, da leitura e transformação do mundo pela 

educação e pelo diálogo.  

Conforme o IPEA (2017), o primeiro movimento para a construção da PNAPO 

foi a criação do Programa de Desenvolvimento da Agricultura Orgânica (Pró-Orgânico) 

no MAPA em 2003, que aconteceu em meio às discussões para a aprovação da Lei de 

Orgânicos, Lei no 10.831, que foi aprovada em dezembro de 2003 após tramitar no 

Congresso Nacional desde 1996 (BRASIL, 2003).   
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A Portaria nº 158 do Mapa, de julho de 2004, instituiu a Comissão Nacional da 

Produção Orgânica (CNPOrg) e as Comissões da Produção Orgânica nas Unidades da 

Federação (CPOrg-UFs), que ficaram com a incumbência de assessorar o Pró-Orgânico 

em assuntos relacionados à sua execução (Brasil, 2004). Nesse mesmo ano, foi instalada 

também a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Agricultura Orgânica (CSAO), que 

passou a articular agentes públicos e privados ligados aos conjuntos produtivos de 

orgânicos no Brasil com o objetivo de definir as ações prioritárias de interesse comum. 

Tanto a PNATER quanto a CONSEA influenciaram na elaboração da PNAPO, 

uma vez que PNATER lançada em 2004 já estabelecia em suas diretrizes a adoção de 

“um paradigma tecnológico baseado nos princípios da agroecologia” (BRASIL, 2008).  

Com isso, MDA, responsável pela execução da PNATER, passou a estimular a 

formação de profissionais e técnicos na área de agroecologia. Entre 2003 a 2014, foram 

executados 29 projetos de formação de agentes de ater e de estudantes em 

Agroecologia, envolvendo 58.644 educandos (DINIZ, 2018). Inclusive, em 2009 o 

MDA, via INCRA, passou a gerir o PRONERA, que era vinculado ao MEC. 

O PRONERA é um programa público educativo que promoveu e foi promovido 

pela PNAPO. Ao compor com ações de educação Agroecológicas do campo busca a 

recriação de condições de existência da agricultura camponesa em assentamentos rurais, 

preservando sua especificidade de política pública de educação vinculada à Reforma 

Agrária.  

De acordo com a página virtual oficial do INCRA, ao comemorar 21 anos de 

existência, em 16 de abril de 2019, o PRONERA já havia atendido 191,6 mil alunos, 

por meio de 529 cursos e as formações em andamento beneficiam 4.436 estudantes 

(INCRA, 2019). 

Outra iniciativa que ocorreu no âmbito do MDA foi a criação, em 2005, de uma 

nova modalidade de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF), do PRONAF Agroecologia, em resposta a uma demanda da 

Agência Nacional de Agroecologia, visando viabilizar o financiamento da transição 

agroecológica entre os agricultores camponeses.  

As linhas de crédito do PRONAF Agroflorestal e ECO também disponibilizam 

recursos para a “exploração ecologicamente sustentável” dos recursos naturais, mas não 

estão diretamente ligados com a PNAPO e aos princípios da Agroecologia. 

De acordo com o IPEA (2017), o modo de gestão da PNSAN serviu de exemplo 

para a elaboração da PNAPO. Ainda, por influência das discussões levantadas no 
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âmbito do CONSEA, em 2004, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 

desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), 

passou a permitir que os produtos agroecológicos e orgânicos fossem adquiridos com 

um sobre preço de até 30%, a depender dos preços de referência do mercado orgânico 

local.  

O PAA é um programa de comercialização institucional desenvolvido no 

Ministério do Desenvolvimento Social, no segmento da PNSAN, mas é utilizado como 

referência em todas as políticas estudadas nesta pesquisa. Por ser transversal e 

abrangente, o PAA possibilita a produção de alimentos à família e às pessoas em 

vulnerabilidade social, além de servir como um campo de aprendizado para o processo 

produtivo em escala que garanta um alimento de qualidade, além de ser incentivado 

pelo sobre preço do orgânico e é democrático, pois associações, grupos informais, 

cooperativas podem apresentar e gerenciar projetos de PAA. 

O PAA é um programa de comercialização institucional entre as famílias 

camponesas e o poder público federal, que possibilita a compra direta de produtos da 

agricultura camponesa para distribuir a populações carentes, para uso dos próprios 

órgãos governamentais ou para a formação de estoques.  

Outro programa de compras públicas que passou a incentivar a compra desses 

produtos foi o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), coordenado pelo 

Ministério da Educação (MEC). Esse programa, a partir da Lei no 11.947, de 2009, 

passou a exigir a compra de pelos menos 30% dos produtos destinados à alimentação 

escolar diretamente da agricultura camponesa ou de suas organizações, com prioridade 

para os produtos agroecológicos e orgânicos (BRASIL, 2009).  

Em 2010, aconteceram debates a partir da Articulação Nacional de Agroecologia 

(ANA) e no CONSEA pela implantação e o monitoramento do Programa Nacional de 

Agrobiodiversidade por parte do MMA. Em razão desse processo, o Ministério iniciou 

um debate sobre esse tema no âmbito do governo e em seguida convidou a ANA e 

alguns movimentos socioterritoriais para tratar do assunto, trazendo, dessa maneira, os 

temas relacionados ao desenvolvimento territorial, agricultura camponesa e 

agroecologia para dentro das discussões sobre a política ambiental e suas relações com 

outras políticas do governo federal.  

Assim, o MMA foi assumindo um protagonismo no governo federal em relação 

à promoção da agroecologia e começou a apoiar as discussões promovidas pela ANA 

com a sociedade civil, visando à construção de um programa voltado para esse fim.  
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O tema da agroecologia, por sua vez, já vinha sendo pautado pelos movimentos 

das mulheres trabalhadoras rurais, que incluem agricultoras camponesas, assalariadas 

rurais, extrativistas, assentadas da reforma agrária, pescadoras artesanais, quilombolas, 

faxinaleiras, geraizeiras, de fechos e fundos de pasto, dentre outras. São mulheres que 

vivem em comunidades agrárias e que podem ou não utilizar o território coletivamente, 

apresentando uma produção agrícola familiar baseada em cultivos de alimentos, 

produção animal (às vezes de forma solta) e extrativismo florestal de baixo impacto. 

O protagonismo das mulheres sobre o tema da agroecologia resultou na criação, 

em 2004, do Grupo de Trabalho de Mulheres (GT-mulheres) da ANA. Em 2011, com as 

discussões já iniciadas na ANA para a construção de um programa de agroecologia, o 

tema foi incluído entre as pautas reivindicatórias da quarta edição da Marcha das 

Margaridas, uma importante mobilização nacional que articula mulheres camponesas e 

trabalhadoras assalariadas do campo e da floresta em busca de seus direitos.  

Durante a marcha, foi reivindicado a então presidente Dilma Rousseff que 

criasse uma política voltada para agroecologia. A reinvindicação foi atendida pela 

presidente, que assumiu o compromisso público de criar esta política, o que viria a 

acontecer em 2012.  

Ao longo de 2011, a Articulação Nacional de Agroecologia com o apoio do 

Ministério do Meio Ambiente, promoveu cinco seminários regionais e um seminário 

nacional com o objetivo de ouvir a sociedade e obter contribuições para a política de 

agroecologia. O intuito era ouvir as demandas a partir das respectivas realidades e 

experiências em diferentes contextos socioambientais de promoção da agroecologia.  

Esse foi um processo de mobilização das redes territoriais de agroecologia, que 

se iniciou antes mesmo da decisão tomada pela presidente de criar a política, e acabou 

contribuindo para dar mais representatividade à proposta apresentada pela ANA para a 

elaboração da PNAPO e do PLANAPO.  

Paralelamente, outro processo foi desencadeado na Câmara Técnica dos 

Orgânicos (CT-ORG), articulado pela Coordenação de Agroecologia (COAGRE) do 

Mapa. Já existia, no âmbito dessa câmara técnica, a proposta de criar uma política 

nacional de agricultura orgânica. Essa proposta já constava inclusive como uma das 

metas do Plano Plurianual 2012-2015. Havia um direcionamento de quais seriam as 

iniciativas prioritárias para essa política, e a sua criação estava sendo discutida com a 

Presidência da República.  
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Com a decisão da presidente de criar a política nacional de agroecologia, foi 

feita uma conversa no âmbito da Presidência sobre a possibilidade de se trabalhar a 

construção de uma política única, que envolvesse agroecologia e produção orgânica. Foi 

então tomada a decisão de unir essas duas demandas, incorporando as propostas 

construídas pela ANA e as trazidas pela CT-ORG, viabilizando então a construção da 

PNAPO.  

A ANA realizou uma oficina nos dias 2 e 3 de fevereiro de 2012, em Brasília, 

onde foi debatido e planejado o processo de participação da ANA na construção da 

PNAPO. Pelo lado do governo, foi constituído um GT interministerial informal, 

coordenado pelo MMA. Inicialmente, participaram desse grupo, além do MMA, o 

MDS, o Mapa, o MDA, a Embrapa e a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). 

Posteriormente, passaram a integrar o grupo o MCTI, MEC e a Secretaria Geral da 

Presidência (SG-PR).  

A escolha do lançamento da PNAPO, no I Encontro Unitário dos Trabalhadores, 

Trabalhadoras e Povos do Campo, das Águas e das Florestas: por terra, território e 

dignidade, que aconteceu em Brasília, de 20 a 22 de agosto de 2012, demonstra a 

competência da mobilização e participação dos movimentos sociais e socioterritorias 

camponeses na sua constituição.  

A PNAPO é executada pela União em regime de cooperação com Estados, 

Distrito Federal e Municípios, organizações da sociedade civil e outras entidades 

privadas. Os instrumentos de gestão da PNAPO são o fornecimento de crédito rural, por 

linhas especificas do PRONAF, e o PLANAPO. O Plano prevê ações em quatro eixos: 

produção, uso e conservação de recursos naturais, comercialização e consumo e 

conhecimento.  

A gestão da PNAPO é feita pela Comissão Nacional de Agroecologia e 

Produção Orgânica (CNAPO) e pela Câmara Interministerial de Agroecologia e 

Produção Orgânica (CIAPO). A CIAPO é composta exclusivamente por órgãos do 

Poder Público, sendo 10 Ministérios. A CNAPO é formada por representantes de 14 

órgãos e entidades do executivo federal e por 14 entidades titulares e 14 entidades 

suplentes representantes da sociedade civil.  

A CNAPO é um colegiado e tem por objetivo promover a participação da 

sociedade na elaboração e acompanhamento do Plano e da Política de Agroecologia. A 

figura a seguir apresenta a estrutura e os órgãos, entidades e que compõem a CNAPO. 
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Figura 6 Organizações que compõem a CNAPO. 
Fonte: http://www.agroecologia.gov.br/ (BRASIL, 2019). 

 
Da mesma forma que outras políticas públicas, a estrutura e gestão da PNAPO 

envolvem Ministérios, Participação da Sociedade Civil, Conselhos de elaboração e 

deliberação e articulação para a execução de programas e atividades que atenda 

objetivos de várias políticas públicas. 

 Como resultado, as normas de controle para garantia de qualidade da produção 

orgânica no Brasil, regulamentadas por meio do Decreto no 6.323, de 2007, trouxeram 

novos mecanismos para facilitar a regularização da produção dos agricultores 

camponeses (BRASIL, 2007).  

Além da certificação por auditoria, geralmente muito onerosa à agricultura 

camponesa, a lei regulamentou os Sistemas Participativos de Garantia (SPG) e a venda 

direta sem certificação via Organização de Controle Social (OCS).  

Também em 2006, a Embrapa lançou o seu Marco Referencial em Agroecologia, 

uma publicação elaborada a partir de discussões com organizações da sociedade ligadas 

ao movimento agroecológico. O objetivo era institucionalizar o tema dentro da empresa 

e incentivar o desenvolvimento de linhas de pesquisa voltadas à agroecologia, que veio 

a culminar com o projeto em rede de Transição Agroecológica e outros projetos afins.  
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Nesse mesmo ano, foi criada a Comissão Interministerial de Educação em 

Agroecologia e Sistemas Orgânicos de Produção. Como resultado do trabalho dessa 

comissão, foram lançados, a partir de 2010, editais de apoio à formação de núcleos de 

estudos em agroecologia em Institutos Federais (IFs) e instituições de ensino superior 

(IES).  

Esses editais foram uma iniciativa que contou com a participação de recursos do 

MAPA, MEC, MDA e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), visando o 

desenvolvimento da pesquisa, da extensão e da formação de técnicos e profissionais em 

práticas agroecológicas a fim de instrumentalizar as políticas e programas. A figura 7 

apresenta um organograma simplificado da execução das políticas que utilizaram do 

CNPq para a aplicação de editais.  

 
Figura 7 Organograma simplificado da constituição e operacionalização das políticas públicas 
agroecológicas. 
Organização da autora. 
 

Da mesma forma, todas as outras políticas públicas agroecológicas também 

usaram das Universidades, Empresas de Pesquisa e de Extensão e dos Institutos 

Federais de Ensino para a produção de conhecimento e formação de sujeitos, 

especialmente os voltados para o meio rural e a classe camponesa. Identificar os editais 

e sua lógica contribuirá para apreender os gargalos do papel dos projetos na produção e 

formação exigidas deles.  
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3.2 O Edital enquanto um mecanismo de envolvimento e controle da Classe 

Camponesa a das Instituições Públicas de Ensino Superior  

 

Tão importante quanto a execução das ações derivadas das políticas, planos e 

programas é a forma de elaboração destas. No caso, as atividades propostas derivam de 

recursos e documentos elaborados pelos Ministérios e Secretarias, os quais utilizam 

mecanismos, especialmente editais, para a contratação e convênio com as instituições 

que desenvolvem serviços/pesquisas/extensão necessários à operacionalização destas 

políticas.  

O edital é um documento ou ato escrito em que são apresentadas e divulgadas 

determinações, avisos, citações e demais comunicados de ordem oficial, que visam 

comunicar ou formalizar uma resolução administrativa de interesse dos cidadãos. Ele é 

divulgado em mídias físicas e virtuais para que a informação contida atinja a população 

interessada, de forma que o processo de submissão e julgamento das propostas seja 

democrático, idôneo e transparente.  

A palavra edital vem do latim edictum, mais precisamente é o particípio passado 

do verbo edicere que significa proclamar, e quer dizer ordem legal ou proclamação. O 

intuito dele é difundir o conhecimento às pessoas nele mencionadas, ou ao público 

geral, sobre determinado assunto de interesse público. Por isso há vários tipos de 

editais, como de Concurso Público, de Licitação, de Proclamas, de Citação, dentre 

outros.  

Quando publicado, o edital inicia a fase externa, tornando públicas as licitações 

e/ou as chamadas para que os potenciais interessados tenham conhecimento da intenção 

de estabelecer parceria ou contrato. Se, durante a fase interna a Administração se 

concentrou em definir o item que pretendia contratar ou a parceria que queria 

estabelecer, a modalidade escolhida, os recursos despendidos e as minutas do edital e do 

contrato, agora, no texto do edital todas estas e outras informações são reveladas. 

Os editais pesquisados foram apresentados pelos Ministérios e Secretarias e se 

concentravam em buscar realizar parcerias entre as instituições públicas e privadas sem 

fins lucrativos, para o apoio a projetos de pesquisa científica e tecnológica de 

contribuição ao desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação do País, que 

integrassem atividades de educação, pesquisa e extensão no contexto da agroecologia. 

Esses editais não se configuram como processos licitatórios, mas como Chamadas 

Públicas, que também são regidas pela Constituição Federal. 
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As Chamadas Públicas são processos mais simplificados de contratação e 

estabelecimento de parcerias entre entes e organizações, as quais são submetidas a um 

procedimento administrativo, como regra, no caso o Edital. Ou seja, ausência de 

licitação não equivale a contratação informal, realizada com quem a Administração bem 

entender, sem cautelas nem documentação.  

Ao contrário, a contratação direta exige um procedimento prévio, em que a 

observância de etapas e formalidades é imprescindível, bem como o respeito aos 

princípios da administração pública: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, 

Publicidade e Eficiência (JUSTEN FILHO, 2004). 

Os processos de contratação das instituições para a elaboração dos projetos se 

dão por Chamadas Públicas, as quais permitem que organizações não governamentais 

participem da disputa pelos recursos públicos. O chamamento público está assim 

definido no inciso XII do at. 2° da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014: 

“XII – chamamento público: procedimento destinado a selecionar 
organização da sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de 
colaboração ou de fomento, no qual se garanta a observância dos princípios 
da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos” 
(BRASIL, 2014). 

Para a construção dos editais pesquisados, verificamos que as propostas dos 

editais foram concebidas a partir dos órgãos da administração pública juntamente com 

os Conselhos ou Colegiados, pois são programas e planos gestados e geridos de forma 

participativa. Os editais decorrem de demandas diagnosticadas em Conferências, 

Câmaras Temáticas, Conselhos ou Colegiados que, em reuniões de trabalho, definiram 

os meios mais adequados para atender ao reclamo e definir um objeto a ser contratado.  

No caso, a demanda era a produção de tecnologias e conhecimentos 

Agroecológicos adequados às famílias camponesas, que deveriam ser construídos 

nas/pelas IPES e outras instituições públicas e privadas sem fins lucrativos, a fim de 

formar agentes de ater, estudantes, professores e o campesinato de forma geral, nessa 

nova perspectiva de produção e reprodução social no campo. 

Ela é um procedimento que lembra uma licitação, mas destinado à escolha de 

uma Organização da Sociedade Civil (OSC) para firmar parceria com a Administração 

Pública. De acordo com a Lei Nº 13.019 de 31 de julho de 2014 (BRASIL, 2014), que 

“Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as 

organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação”. As OSC são:  
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“a) entidades privadas sem fins lucrativos que não distribua entre os seus 
sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou 
terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou 
líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas 
do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que 
os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma 
imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de 
reserva; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015); b) as sociedades 
cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999 ; as 
integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou 
social; as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de 
geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e 
capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência 
técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de atividades ou de 
projetos de interesse público e de cunho social. (Incluído pela Lei nº 13.204, 
de 2015); c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a 
projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins 
exclusivamente religiosos” (BRASIL, 2014) grifo nosso. 
 

OSC também pode ser toda e qualquer instituição que desenvolva projetos 

sociais com finalidade pública. Tais organizações também são classificadas como 

instituições do Terceiro Setor, uma vez que não têm fins econômicos. Esta expressão foi 

adotada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no início da década de 

1990 e significa a mesma coisa que Organização Não Governamental (ONG), termo que 

se tornou mais conhecido devido ao fato de ser utilizado pela ONU e pelo Banco 

Mundial. 

No Brasil, as OSC são orientadas pelo Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil que só foi instituído enquanto legislação em 2016 no Decreto nº 8.726, 

de 14 de abril de 2016. A elaboração do Marco contou com realização de duas consultas 

públicas somente online, o que reflete a não participação no processo. Conforme este 

marco, as OSC são entidades privadas, porém, sem fins lucrativos, que desenvolvem 

ações de interesse público, quanto à promoção e defesa de direitos, assim como nas 

áreas de direitos humanos, saúde, educação, cultura, ciência e tecnologia, 

desenvolvimento agrário, assistência social, moradia etc.  

Há duas formas de se entender as Chamadas Públicas e a participação das OSC 

na execução de projetos no país. Uma sendo o resultado positivo na disputa pelo 

controle dos instrumentos de acesso a recursos públicos pelos movimentos 

socioterritoriais organizados e, outra, que as entendem como uma forma do Estado 

delegar ao chamado “Terceiro Setor” a promoção de serviços públicos, especialmente 

os assistenciais, se isentando dos possíveis insucessos.  

Terceiro setor é uma expressão criada para designar um campo da sociedade 

correspondente às ações sociais promovidas por instituições privadas de caráter não 
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lucrativo, com atividades que envolvem a demanda pela reinvindicação de determinadas 

causas ou ações de filantropia. Logo, não há questionamentos sobre as condições de 

exploração inerentes ao modo capitalista de produção nessas reivindicações, a não ser 

para procurar meios de torná-las mais suportáveis. 

Esse termo foi criado para diferenciar essas instituições da esfera governamental 

(o Primeiro Setor) e da esfera privada com fins lucrativos (o Segundo Setor ou 

mercado). A origem do Terceiro Setor remete aos Estados Unidos, onde, desde os 

tempos coloniais, surgiram centros de caridade ou comunitários organizados em formas 

de clubes, igrejas, associações, entre outros. Esse país ainda é o principal nesse campo, 

com centenas de milhares de instituições beneficentes registradas. 

As mais conhecidas instituições do Terceiro Setor são as ONGs (Organizações 

Não Governamentais), havendo também as fundações, entidades beneficentes, os fundos 

comunitários, as entidades sem fins lucrativos, associações de moradores, entre outras. 

Já Wellen (2012) ao tecer críticas a Economia Solidária, defende que ao facilitar 

o acesso ao recurso público para ONGs, o Estado promove formas democráticas, 

participativas e descentralizadas de enfrentamento para a superação da crise do próprio 

Capitalismo, e não para sua superação enquanto modo de produção.  

Para Wellen (2012), por meio das práticas “solidárias”, o Estado e o Capital 

passam aos civis a obrigação de serem bem sucedidos e superarem suas condições 

adversas de pobreza, ao mesmo tempo em que minam a discussão e entendimento sobre 

a exploração da classe dominante sobre as classes dominadas, severamente 

potencializadas pelo liberalismo e neoliberalismo nas últimas décadas, em especial na 

América Latina.  

No nosso entendimento, a facilitação da participação das OSCs como 

proponente nos editais, pela modalidade da Chamada Pública, é importante e necessária 

na medida em que proporciona, pelo menos, o direito a todas as organizações da 

sociedade civil a acessar recurso público para desenvolver projetos, e incluem aquelas 

OSCs que não estão alinhadas aos interesses do Estado e do Capital. 

Da mesma forma, o processo de construção e aplicação dos editais pesquisados 

permite, no mínimo, que os proponentes apresentem projetos que debatam a dominação 

do Estado e do Capital, uma vez que foram embasados em políticas sociais e 

educacionais de emancipação da sociedade, em especial, do campesinato.  
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Mesmo que as políticas não proponham a superação do Estado Capitalista, e 

nunca o vão fazer, pois são políticas forjadas por um Estado Capitalista, elas propõem 

estratégias que permitem desenvolver conhecimentos e práticas contra hegemônicas. 

Num país assolado pela pobreza e exploração das classes dominadas, esses 

movimentos são “sementes” de transformação. A ampla injeção de recursos públicos do 

Estado para o desenvolvimento agrário do país a partir dos princípios da Agroecologia, 

criou condições materiais iniciais para a superação da dependência a partir da 

autonomia produtiva e social. 

A PNATER, de acordo com Silva et al (2015), ampliou o acesso das famílias 

camponesas às políticas públicas e inovações tecnológicas, uma vez que entre 2004 a 

2014, o MDA/SAF/Dater em parceria com o CNPq injetou R$ 72.723,581,00 para a 

fomentar editais relacionados à “inovação metodológica, tecnológica e de processo”, o 

que culminou no lançamento de 10 editais e aprovação de 772 projetos (SILVA et al, 

2015).   

Os editais convocaram equipes de instituições de ensino, pesquisa e extensão, na 

sua maioria pública, para a proposição de projetos e, consequentemente, realização das 

ações, de forma que cada projeto carrega o compromisso educativo e político de que 

cada coordenador ou equipe compartilha e defende.  

Este processo não resulta num movimento único e linear, pois o conteúdo dos 

editais depende dos órgãos e das secretarias que os formulam, assim como a execução 

depende da equipe acadêmica e das famílias camponesas que participam. Daí surge 

conflitos e contradições que, ou impedem ou transformam estes editais em instrumentos 

de transformação social, ou seja, Práxis. 

Esta relação entre as políticas, editais, instituições, equipes e famílias 

camponesas é mediada pelos projetos, e assim por meio da Extensão Universitária. A 

partir deste entendimento, pesquisamos os editais intermediados pelo CNPq que 

proporcionaram a execução de projetos de extensão e de pesquisa direcionados para a 

classe camponesa no Brasil.  

Importante salientar que as atividades do CNPq se concentram no fomento, 

viabilidade e integração para o avanço da pesquisa científica e tecnológica, em especial 

a acadêmica, e no incentiva a formação e qualificação de pesquisadores (BRASIL, 

1951). 
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Construímos o banco de dados17 a partir dos 27 Editais e os identificamos por 

ano de apresentação, foco do edital, as leis/decretos/planos que os justificam 

oficialmente; o nome e número da chamada ou edital; os órgãos financiadores; 

osobjetivos; as justificativas; os órgãos entidades que proponentes; as técnicas a ser 

seguidas; o público alvo e o período de execução. 

A partir destes dados foi possível confirmar que os editais convergiam como 

instrumentos de operacionalização das políticas, programas e planos, bem como 

problematizar as estratégias de execução e os interesses pautados nas propostas de 

desenvolvimento científico, formação e dos processos de extensão destinado às IPES e 

às famílias camponesas do país.  

 Os editais pesquisados poderiam ser pleiteados por intuições de ensino, pesquisa 

e extensão, públicas de nível federal ou estadual, ou sem fins lucrativos. Para concorrer 

ao edital, cada instituição deveria submeter uma proposta de um projeto (ou mais de 

uma, de acordo com cada regulamento). A aprovação do projeto dependia da pontuação 

obtida em cada proposta, sendo que em todos os editais pesquisados, fora estabelecida a 

cota de 30% do recurso total para a realização de projetos em instituições das regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste18 (BRASIL, 2001). 

Os Editais pesquisados convergem em seis linhas temáticas, sendo elas: 

Agroecologia e Orgânicos, Uso e Conservação Ambiental, Formação e Educação, 

Pesquisa e Extensão em Agroecologia, Política Territorial e Soberania e Segurança 

Alimentar. A estratificação em linhas temáticas permitiu entender os pontos em comum 

dos editais e das políticas e como isso os potencializa. 

Dentre os 27 editais analisados, 23 deles foram orientados pelas diretrizes e os 

objetivos do PRONAT, PNATER, PNSAN, PRONERA e PNAPO, conforme consta no 

quadro 2. Esse número equivale a 85% de todos os editais destinados a extensão e 

pesquisa de projetos que atingiram diretamente as famílias camponesas.  

 

 

                                                           
17 Banco de dados criados no programa Excel com as variáveis: Ano, Edital, Linha do edital, Nome do 
Pesquisador/a, Instituição, Estado e Região. 
18 “§ 2o No mínimo 30% (trinta por cento) dos recursos de cada Programa serão destinados a projetos 
desenvolvidos por empresas e instituições de ensino e pesquisa sediadas nas regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, incluindo as respectivas áreas de abrangência das Agências de Desenvolvimento 
Regionais” (BRASIL, 2001). 



107 
 

Quadro 2 Editais de instrumentalização das Políticas Públicas Agroecológicas direcionadas à classe 
camponesa brasileira. 

Políticas e Programas 
Quantidade de 

Editais 
Identificação dos Editais 

PRONAT 
 

2 
MDA/SDT/CNPq Nº 05/2009  

CNPq/MDA/SPM-PR Nº 11/2014 

PNAPO 
 

5 

MCTI/CT-AGRONEGÓCIO/CT-AMAZÔNIA/ 
CNPq Nº 48/2013 
MCTI/MAPA/CNPq Nº 40/2014  

MCTI/MEC/MAPA/CNPq Nº 46/2012 

MDA/CNPQ Nº 39/2014 

MCTI/MAPA/MDA/MEC/MPA/CNPq Nº 81/2013 

PNATER 
 

8 

CT-AGRO/MDA/MCT/CNPq nº 020/2005 

MCT/CNPq Nº 029/2009 

MCT/CNPq/CT-Agronegócio/ MDA – Nº 23/2008 

MCT/CNPq/MDA/CT-Agro nº 022/2004 

MCT/CNPq/MDA/SAF/Dater Nº 033/2009 

MCT/CNPq/MDA/SAF/FNDCT/Ação Transversal nº 
24/2008 
MDA/SAF/CNPq - Nº 58/2010 

MDA/CNPQ Nº 38/2014 

PNSAN 5 

MCT/CNPq/MDA/SAF/MDS/SESAN - Nº 36/2007  
CNPq/MDS-SESAN Nº 027/2012 

MCTI/Ação Transversal-LEI/CNPq Nº 82/2013  

MCT/MDS/CNPq Nº 038/2008 

MCT-SECIS/CNPq Nº 019/2010 

Política Nacional de 
Educação do Campo 

PRONERA 
3 

MCTI/MDA-INCRA/CNPQ Nº 19/2014  

CNPq/MDA-INCRA Nº 26/2012 

MDA/INCRA/CNPq - PRONERA Nº 04/2009 

Arranjo Produtivo 
Local 

1 
CNPq/SPM-PR/SUDECO Nº 33/2012 

Recursos Hídricos 
Pesca Aquicultura 

3 

MCT/CNPq/CT- AGRONEGÓCIO/CT-HIDRO - Nº 
27/2008 
MCT/CNPq/CT-Hidro/SEAP-PR nº 35/2007 

MCT/CNPq/SEAP-PR/CT-Agronegócio/CT-Verde 
Amarelo/CT-Saúde/CT-Hidro - Nº 07/2008 

Sete Políticas 27 27 editais/chamadas públicas 

Fonte: Banco de dados das Chamadas Públicas e dos Editais articulados pelo CNPq entre 2004 a 2014. 
Organização Dias, 2019. 

A quantidade de editais encontrados que assistem a Política Nacional de 

Educação do Campo e o PRONERA não coincidem com a realidade, pois o INCRA, 

juntamente com o MDA e com o MEC, impetrou outros mecanismos para a 

implantação de cursos que atendiam os objetivos do PRONERA, os quais não foram 

acessados. 

Os objetivos dos editais demonstram que o Estado esteve cumprindo com os 

processos de implantação e seguindo as diretrizes das políticas pesquisadas. Ao dirigir 

recursos para o desenvolvimento científico e tecnológico em Agroecologia em 
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instituições de ensino, pesquisa e extensão do país, os editais proporcionaram projetos 

que trouxeram a temática da Agroecologia para as instituições na formação e condução 

de pesquisa, bem como proporcionaram aos agentes de Ater e às famílias camponesas 

conhecerem essa “nova” prática de viabilização da reprodução social camponesa. 

As ações propostas pelos editais, de forma geral, corroboraram com a construção 

e qualificação de conhecimentos, práticas, tecnologias e processos desenvolvidos que 

facilitem o acesso e o uso consciente dos recursos (naturais, serviços, políticos, 

educativos) pelas famílias camponesas.  

Todos os editais orientados pela PNATER e os que envolvem projetos de 

Recursos Hídricos, lançados entre 2004 e 2010, apresentam objetivos e práticas contra 

hegemônicas, que visam a transição agroecológica e fazem frente a expropriação da 

renda camponesa pelo modo capitalista de produção. Os objetivos destes direcionavam 

a proposição de projetos que abarcassem todas as dimensões sustentáveis da 

Agroecologia: tecnológica, socioeconômica e ambiental.  

As atividades propostas deveriam ser desenvolvidas e apropriadas pelas famílias 

camponesas, visando a autonomia das famílias na reprodução das práticas desenvolvida 

pelos projetos. O Edital CT-AGRO/MDA/MCT/CNPq Nº 020/2005, no item 4.1, 

apresenta em quais temas os projetos devem se concentrar par serem aceitos no edital, 

conforme segue:  

4.1 Com relação à transição agroecológica serão aceitos projetos voltados 
para: - substituição de insumos convencionais por insumos e práticas de 
manejo ecologicamente aceitáveis; - redesenho de agroecossistemas. Nesta 
perspectiva, devem-se contemplar conhecimentos e tecnologias/práticas tais 
como: - manejo ecológico dos recursos naturais; - manejo de resíduos; - 
plantas recicladoras (introdução e manejo); - fixação biológica de nutrientes 
(rizóbios, micorrizas etc.); - controle biológico de doenças e de insetos e 
plantas indesejáveis; - fitoterapia e homeopatia na pecuária; - pecuária 
ecológica; - produtos biodinâmicos; - seleção de animais adaptados às 
condições locais; - fontes alternativas de energia; - sistemas alternativos de 
irrigação; - resgate, seleção e conservação de sementes crioulas; - uso e 
manejo de plantas de uso múltiplo; - máquinas adaptadas à tração animal; - 
máquinas de tração mecânica de pequeno porte; - alternativas ao uso do fogo; 
- manejo da biodiversidade e uso de insumos locais; - fruticultura com 
espécies nativas; - manejo de pastagens naturais (pastoreio rotativo, 
reintrodução de espécies nativas etc.); - Planejamento espacial das unidades 
produtivas familiares; - Manejo integrado de pragas” (CNPq, 2005). 
 

Os itens 6.3.1, 6.3.2 e 6.3.3 definem as prioridades dos projetos com relação às 
ações vinculadas às dimensões técnica, socioeconômica e ambiental para a transição 
agroecológica: 

“6.3.1 Do ponto de vista tecnológico, terão prioridade os projetos que: a) 
orientem para a substituição de insumos ou o redesenho de agroecossistemas; 
b) enfatizem tecnologias de processo, em vez de tecnologias de insumos 
externos; e c) estimulem a adoção de tecnologias de base ecológica, 
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centradas nos princípios da agroecologia. 6.3.2. Do ponto de vista 
socioeconômico, terão prioridade os projetos que: a) apresentem potencial 
para geração de renda e de ocupação no meio rural; b) estimulem a 
organização dos beneficiários, da produção e da comercialização; c) 
promovam a apropriação, por parte dos agricultores, dos processos de 
transformação e distribuição da produção, estimulando estratégias de 
construção social da qualidade; d) estejam orientados por estratégias menos 
intensivas em capital e mais intensivas em mão de obra e conhecimentos; 
e) contribuam, de forma ambientalmente sustentável, para a redução da 
penosidade do trabalho na agropecuária, na pesca artesanal e na 
aquicultura; f) favoreçam processos de localização da produção e 
diferenciação dos produtos (indicação geográfica protegida, denominação de 
origem, etc.). 6.3.3. Do ponto de vista ambiental, terão prioridade os projetos 
que: a) não recomendem o uso de substâncias potencialmente tóxicas ao 
ambiente, aos animais e às pessoas (agrotóxicos, fertilizantes químicos de 
síntese etc.); b) recomendem tecnologias e processos que contribuam, 
efetivamente, para a redução da dependência por insumos químicos e 
energéticos e promovam o uso sustentável dos recursos naturais” (CNPq, 
2005, grifo nosso). 
  

Estas prioridades remetem a propostas de pesquisa e desenvolvimento que 

coincidem e contribuem com as práticas camponesas de produção e de reprodução 

social, como o investimento em tecnologias de processos, como as sociais, a redução da 

dependência de insumos químicos, a diminuição da penosidade do trabalho, o controle 

das sementes e a apropriação dos processos de produção até a distribuição dos produtos 

das famílias camponesas.  

A estratégia de execução dos projetos a serem apoiados pelos editais, também 

reflete processos de autonomia camponesa, uma vez que os projetos deveriam se basear 

na importância do conhecimento do agricultor camponês e nas especificidades das suas 

formas de produção, bem como na articulação com associações de famílias camponesas, 

com abordagem participativa em todas as etapas, desde a concepção do projeto (CNPq, 

2005). 

Este tipo de construção de projeto, de forma participativa e com direcionamentos 

de produção autônomas, são instrumentos de superação da “transmissão de 

conhecimento” difusionista da extensão, que era feita por intermédio de dias de campo, 

palestras, visitas técnicas e a instalação de unidades demonstrativas (UDs).  

Todavia, a aprovação da PNATER como Lei 12.188 em 11 de janeiro de 2010, 

alterou os objetivos e diretrizes da Política. Legalmente, a Agroecologia foi retirada do 

texto da Lei e do escopo da Política Pública, o que significa a retirada da 

obrigatoriedade dos serviços de Ater em atender todas as dimensões do 

desenvolvimento agrário a partir da Agroecologia, especialmente aqueles que dizem 

respeito à autonomia produtiva.  
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 No Artigo 3º da Lei 12.188, inciso IV, consta que será tomada a “adoção dos 

princípios da agricultura de base ecológica como enfoque preferencial para o 

desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis” e não mais Agroecológica 

(BRASIL, 2010). Até então no documento oficial da PNATER (BRASIL, 2008), o 

objetivo geral dos serviços públicos de Ater, estava definido assim: 

“Estimular, animar e apoiar inciativas de desenvolvimento rural sustentável, 
que envolvam atividades agrícolas e não agrícolas, pesqueiras, de 
extrativismo, e outras, tendo coo centro do fortalecimento da agricultura 
familiar, visando a melhoria da qualidade de vida e adotando os princípios da 
Agroecologia como eixo orientador das ações” (BRASIL, 2008). 
 

 Para Caporal (2012) as bases dos princípios agroecológicos se constituem da 

libertação das famílias camponesas da dependência tecnológica, educacional, 

econômico-social e política e da criação de novos horizontes produtivos e organizativos. 

Caporal (2011) confronta a Lei da PNATER e seus pressupostos que desconsideram 

todos os movimentos de participação popular e construção coletiva que vinha sendo 

realizado pelo Dater desde 2003, na implantação do serviço público de Ater. Conforme 

o autor:  

“É ilegítima a iniciativa governamental que culmina nesta Lei, destacando 
que o governo federal menosprezou a participação popular que havia sido o 
alicerce para a PNATER-2003 e, com isso, deu passo a mudanças de caráter 
técnico-burocrático que, entre outras coisas, eliminou a Agroecologia do 
texto. Assim, a PNATER de 2010 nasce com o estigma de ser responsável 
por um retrocesso no campo da extensão rural contemporânea” (CAPORAL, 
2011). 
 

 Caporal (2011) questiona ainda a forma da prestação dos serviços de Ater 

imposto pela Lei 12.188 da PNATER de 2010, a qual preconiza o atendimento apenas a 

sujeitos que possuem DAP:  

“Ao centrar e exigir que os beneficiários das chamadas sejam aqueles com 
DAP significa que se mantém a visão de desenvolvimento vinculado ao 
crédito e a adoção de tecnologias modernas? De que desenvolvimento as 
chamadas, que refletem uma política pública, afinal defendem? Para quais 
processos educativos elas sinalizam para ampliação: da dependência ou da 
autonomia?” (CAPORAL, 2011). 
 

Ao vincular institucionalmente o fornecimento dos serviços de Ater ao crédito, 

viabilizado pelo PRONAF para aqueles que têm DAP, a Lei tira a chance da realização 

de serviços de Ater descentralizados e autônomos. A exclusão de famílias camponesas 

como beneficiárias prioritárias dos serviços de Ater pública configura uma atitude 

antidemocrática por parte do Estado e pode acarretar em mais precarização do trabalho 

e pobreza no campo. 
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 De 2010 até 2014 não encontramos editais articulados pelo CNPq que 

atendessem especificamente os objetivos da PNATER. Os editais que citam a PNATER 

estão articulados com a PNSAN, PNAPO e PRONERA. Isso quer dizer que a criação da 

Lei 12.188 minou tanto a participação popular, quanto o envolvimento das 

Universidades e demais instituições de ensino e pesquisa na construção do 

conhecimento e tecnologias apropriadas às famílias camponesas. 

 Isso demonstra também que a necessidade da participação dos movimentos 

socioterritoriais e das organizações da sociedade civil na formulação e 

operacionalização de políticas públicas emancipadoras. A participação da sociedade tem 

o poder de incidir diretamente nas diretrizes, objetivos e estratégias de execução, como 

o uso de técnicas participativas e da pedagogia emancipadora. 

 A emancipação das famílias camponesas por meio da participação de seus 

representantes na constituição das PPA foi um movimento de conciliação de classe, 

promovido pelo Estado que atendeu as demandas por meio de programas e recursos, 

fazendo a balança do poder pender para a classe dominada (camponesa). A aprovação 

da Lei 12.188, com a retirada dos princípios da Agroecologia, é uma estratégia de 

retomada do poder às classes dominantes, usado como controle para que uma classe 

dominada adentre o Estado e possa promover revoluções.  

 Dessa forma, por mais que as políticas sejam emancipadoras, elas não são 

autônomas, pois dependem do recurso e da legibilidade do Estado. É assim que, 

conforme Poulantzas (1980), o Estado controla o desenvolvimento das classes 

dominadas, pendendo para a conciliação ou para a repressão, a depender do interesse 

das classes dominantes. 

Em termos educativos e extensionista, apenas dois dos editais pesquisados 

definiam suas estratégias a partir do difusionismo, pois tinham como objetivo 

reproduzir práticas economicamente sustentáveis que já estão sendo executadas. São as 

Chamadas CNPq/SPM-PR/SUDECO Nº 33/2012 e o MCTI/CT-AGRONEGÓCIO/CT-

AMAZÔNIA/ CNPq Nº 48/2013.  

Estas Chamadas tinham por objetivo fomentar projetos de extensão, pesquisa, 

desenvolvimento e implementação, difusão e certificação de práticas que estão dispostas 

nos editais como Agroecológicas, mas não as são, uma vez que os objetivos são de 

inserção e formação especificamente para o mercado de trabalho e empreendedorismo, 

difusão de tecnologias e processos já consolidados pelo mercado. 
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O Edital 33/2012 tinha por objetivo apoiar projetos de extensão inovadora 

voltados à qualificação profissional de mulheres em situação de vulnerabilidade social 

ou de baixa renda, para suporte a “Arranjos Produtivos Locais (APLs)”. O edital 

buscava criar mecanismos para a maior inserção profissional das mulheres, a partir da 

geração de oportunidades de capacitação tecnológica. 

Ou seja, não havia uma proposta de construção conjunta com as mulheres para 

outros tipos de formação, a não serem aquelas que atendam a qualificação da força de 

trabalho feminina de modo a suprir a demanda por profissionais qualificadas nos APLs.  

A Chamada 48/2013 tinha por objetivo apoiar projetos de desenvolvimento 

científico e tecnológico que atendessem as demandas de modos economicamente 

sustentáveis, já em desenvolvimento no país. Os projetos teriam que contribuir para a 

Produção Integrada Agropecuária, as Boas Práticas Agropecuárias incluindo agricultura 

e zootecnia de precisão e para o aumento da competência científica e tecnológica de 

modo a ampliar a sustentabilidade e a competitividade dos modos orgânicos de 

produção. 

Por isso, estes dois editais não propõem a apropriação de conhecimento por parte 

das famílias camponesas, muito pelo contrário. Estão alinhados para o desenvolvimento 

de modos de produção que tornam as famílias camponesas dependentes de insumos e 

conhecimentos estranhos à sua realidade. 

Todavia, todos os outros 25 editais determinam e estimulam a busca de 

inovações técnicas, sócio organizativas e estratégicas que sejam compatíveis com a 

natureza específica dos processos de gestão técnica e econômica das famílias 

camponesas.  

Nessa direção, os editais também valorizam ações de assistência técnica e 

extensão agrária capazes de viabilizar processos adequados de produção, gestão e 

inovação tecnológica e gerencial, de forma que as famílias camponesas possam se 

consolidar como um elemento estratégico de desenvolvimento agrário.  

Compreendemos que a forma e o conteúdo dos editais seguem as diretrizes das 

Políticas Públicas participativas e possuem potencial de transformação da prática 

produtiva camponesa na perspectiva da geração de autonomias, ou seja, de Práxis. 

Especialmente os editais que firmam seus objetivos nos princípios da Agroecologia e a 

estratégia de ação a partir da participação popular na construção e apreensão do 

conhecimento. A seguir apresentamos os objetivos gerais dos editais por Política, os 

quais corroboram nossa análise. 
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A PNDT e o PRONATER apoiaram dois editais, que tinham por objetivo 

promover a gestão dos territórios agrários e a implementação e manutenção de núcleos 

de extensão em desenvolvimento territorial (NEDET) por meio de ações de extensão e 

pesquisa envolvendo o assessoramento, acompanhamento e monitoramento das 

iniciativas de desenvolvimento territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário no 

âmbito do programa Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia 

Solidária e do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. 

A PNAPO orientou o conteúdo de cinco editais de financiamento a projetos que 

integravam atividades de extensão tecnológica, pesquisa científica e educação 

profissional para construção e socialização de conhecimentos e práticas relacionados à 

Agroecologia, Sementes Crioulas e Extrativismo e aos Modos Orgânicos de Produção, 

com a implantação ou manutenção de Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT) em 

Agroecologia e Produção Orgânica ou de Núcleos de Estudo em Agroecologia e 

Produção Orgânica (NEA). 

A PNATER proporcionou o lançamento de oito editais que tinham por objetivo 

Formar Agentes de Ater e Jovens, implantar Núcleos de Pesquisa e Extensão nas IPES, 

desenvolver projetos de pesquisa e extensão de tecnologias inovadoras e apropriadas às 

famílias camponesas e promover a transição Agroecológica.  

A PNSAN orientou cinco editais, que convergiam também com as diretirzes da 

PNATER, os quais tinham por objetivo selecionar propostas que possibilitem ampliar e 

assegurar o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade 

suficiente para nutrir e manter a saúde da população, e sem comprometer o acesso a 

outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de 

saúde. 

Conforme consta no Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(PLANSAN) de 2016 a 2019, faz parte do sistema de monitoramento e avaliação da 

SAN, de onde deriva a PNSAN, os princípios da participação social, equidade, 

transparência, publicidade e facilidade de acesso às informações. Para tal o sistema deve 

organizar, de forma integrada, os indicadores existentes nos diversos setores e 

identificar os grupos populacionais mais vulneráveis à violação do direito humano à 

alimentação adequada, consolidando dados sobre desigualdades sociais, étnico-raciais e 

de gênero (BRASIL, 2017). 

A Política Nacional de Educação do Campo e o PRONERA tinham por objetivo 

contribuir para a formação dos e das jovens de 15 a 29 anos, a produção de 
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conhecimentos, capacitação técnica profissional e a produção e disseminação de 

tecnologias sociais orientadas pelos princípios da Agroecologia. Estes objetivos 

orientaram o lançamento de três editais que visavam: 

“Capacitação profissional e extensão tecnológica e inovadora de jovens de 
15 a 29 anos estudantes de nível médio que visem contribuir 
significativamente para o desenvolvimento dos assentamentos de Reforma 
Agrária, da agricultura familiar e comunidades tradicionais com foco na 
inovação tecnológica que desenvolva ações de experimentação, validação e 
disponibilização participativa de tecnologias apropriadas ao desenvolvimento 
dos assentamentos do Plano Nacional de Reforma Agrária - PNRA, 
comunidades tradicionais, extrativistas e agricultura familiar, considerando 
os princípios e objetivos da Política Nacional de Educação do Campo e do 
PRONERA (7.352/2010), da Política Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010) e do Programa de 
Fortalecimento da Autonomia Econômica e Social da Juventude Rural” 
(CNPq, 2014). 

 

Os editais direcionados para os jovens, solicitavam que os projetos deveriam ter 

como foco prioritário a juventude e questões teóricas e estratégicas participativas19 de 

cunho prático, associadas a projetos de inserção organizada nas suas comunidades de 

assentamentos e comunidades agrárias de famílias camponesas, que contribuam para a 

compreensão crítica da realidade do campo e para sua transformação em direção a 

novos princípios fundamentados no desenvolvimento agrário sustentável (CNPq, 2014). 

 Os três editais de apoio a projetos de promoção da conservação dos recursos 

hídricos e para o aumento da produção de água em “unidades agrárias de base familiar”, 

bem com a geração e disponibilização de tecnologias para as famílias camponesas para 

o melhor uso dos recursos hídricos, bem como a conservação de nascentes, as quais 

atendiam a atividades propostas pela Secretaria Especial de Pesca e Aquicultura, 

atualmente extinta.  

A prática educativa e pedagógica que orienta os editais segue a pedagogia 

Freiriana, em que “o papel das instituições de ensino e de pesquisa deve ser exercido 

mediante uma relação dialética e dialógica com as famílias camponesas e demais 

públicos e que parta da problematização sobre os fatos concretos da realidade” 

(BRASIL, 2008). 

As estratégias de execução dos projetos a serem adotadas pelos coordenadores, 

as quais deveriam ser baseadas em estratégias participativas, estavam presentes nos 

editais. Todas as PPA orientam as intervenções dos sujeitos a partir de técnicas 

participativas. Essas técnicas e práticas educativas se traduzem na animação e 

                                                           
19 Nos editais é usado o termo Metodologia Participativa.  
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facilitação de processos coletivos capazes de resgatar a história, identificar problemas, 

estabelecer prioridades e planejar ações para alcançar soluções compatíveis com os 

interesses, necessidades e possibilidades dos protagonistas envolvidos.  

A construção dessas práticas deveria permitir também a avaliação participativa 

dos resultados e do potencial de replicabilidade das soluções encontradas, para situações 

semelhantes em diferentes ambientes. Os editais analisados tinham caráter educativo 

participativo, menos os dois citados anteriormente, pois determinavam que os projetos 

devessem ser elaborados e executados com ênfase na pedagogia da prática construtivista 

e humanista, tendo sempre como ponto de partida a realidade do conhecimento local.  

Da mesma forma, os projetos derivados dos editais deveriam promover a 

apropriação coletiva de conhecimentos que são elas a pesquisa-ação participativa, 

investigação-ação, pesquisa participante e outras que contemplam os protagonismos dos 

beneficiários e o papel de agricultores experimentadores, relação dialética e dialógica 

num enfoque de método que gere relações de corresponsabilidade, como os exemplos 

presentes no quadro 3. 

 Quadro 3 Exemplos de Editais e seus respectivos objetivos que contemplam práticas educativas 
emancipadoras. 

EDITAIS OBJETIVOS 
Edital MCT/CNPq/CT-Agronegócio/ MDA – Nº 
23/2008 - Programa Intervivência Universitária 

Estimular a divulgação e apropriação de 
conhecimento geral e especializado disponíveis 
nas Universidades, Centros Tecnológicos e 
Escolas Técnicas Públicas, por jovens estudantes e 
residentes da Zona Rural, que já participem de 
atividades educativas, extensionistas e 
organizativas. 

Edital MDA/SAF/MCT/SECIS/FNDCT/Ação 
Transversal I/CNPq – Nº 24/2008 Seleção pública 
de propostas de pesquisa e extensão tecnológica 
para Produção de Tecnologias, de Conhecimentos 
Apropriados, de Inovação Tecnológica para a 
Agricultura Familiar 

Contemplar as diretrizes da Política Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural - PNATER, 
Política Nacional de Inclusão Social, e de 
Desenvolvimento Regional conjuntamente com as 
estabelecidas a seguir: Redução da Pobreza Rural e 
Inclusão Social; Sistemas de Produção 
Sustentáveis; Geração de Renda e Agregação de 
Valor; Participação e Metodologias Participativas; 
etc. 

Edital MCT/CNPq/CT-Agronegócio/CT-Hidro - 
Nº 27/2008 

Fomentar o desenvolvimento e a apropriação de 
tecnologias integradas de conservação de água e 
solo, de saneamento ambiental e de aumento da 
cobertura vegetal em unidades rurais de base 
familiar, visando a recuperação ambiental das 
microbacias produtoras de água, agregação de 
renda aos agricultores familiares, inclusive 
possibilitando o pagamento de serviços ambientais 
(PSA), e avanço da consciência ecológica destes 
importantes atores no espaço rural. 

Edital MDA/INCRA/CNPq – PRONERA Nº 
04/2009 Seleção pública de propostas para apoio à 
capacitação e extensão tecnológica de estudantes 
oriundos de assentamento de Reforma Agrária do 

Promover a capacitação e a especialização de 
estudantes oriundos dos assentamentos de reforma 
agrária reconhecidos pelo INCRA e regularmente 
matriculados em cursos profissionalizantes de 
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INCRA, no âmbito do Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária (PRONERA) 

nível médio, cursos de nível superior e de 
especialização em instituições de ensino públicas, 
voltados à formação de recursos humanos, 
capacitação técnica e extensão tecnológica, por 
meio da concessão de Bolsas, para promover o 
sucesso dos programas de assentamentos de 
Reforma Agrária, executados no âmbito do 
Programa Nacional de Educação na Reforma 
Agrária – PRONERA. Os projetos devem estar 
associados à estratégia de desenvolvimento 
sustentável nos assentamentos. Assim, criam-se 
novas possibilidades para descobrir e reinventar, 
democraticamente, relações solidárias e 
responsáveis no processo de reorganização 
socioterritorial no campo. 

Edital MCT-SECIS/CNPq Nº 019/2010 
Seleção Pública de Propostas de Pesquisa em 
Tecnologias Sociais em Segurança 
Alimentar e Nutricional 

Implantar estudos etnográficos de resgate dos 
alimentos tradicionais da biodiversidade para 
ampliação de mercado e geração de novas 
oportunidades nas 5 (cinco) regiões do país; 
mapear a cultura alimentar da população brasileira; 
desenvolver e implementar 5 (cinco) Incubadoras 
Públicas de Tecnologia Social na área de 
Segurança Alimentar e Nutricional (uma para cada 
região). 

Edital MCT/CNPq/SPM-PR/MDA Nº 020/2010 – 
Seleção pública de propostas para pesquisas em 
temas de Relações de Gênero, Mulheres e 
Feminismo 

Estimular e fortalecer produção de pesquisas e 
estudos relacionados aos temas: relações de 
gênero, mulheres e feminismos, mediante o apoio 
financeiro a projetos de pesquisa com mérito 
científico que contribuam para o desenvolvimento 
das temáticas no Brasil, buscando contemplar a 
intersecção com as seguintes abordagens: classe 
social, geração, raça, etnia e sexualidade. Este 
edital também reservará recursos específicos para 
pesquisas voltadas às temáticas das relações de 
gênero no campo e na floresta. 

Chamada MDA/CNPq Nº 39/2014 I - CHAMADA 
O Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico - CNPq e o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário - MDA tornam pública 
a presente Chamada de apoio a projetos 
relacionados à implementação e à manutenção de 
Núcleos de Estudo (NEA) e de Redes de Núcleos 
de Estudo (R-NEA) no âmbito da Política 
Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 

Selecionar propostas para apoio financeiro a 
projetos que integrem atividades de extensão, 
pesquisa, ensino e fomento a processos de 
inovação tecnológica e metodológica visando a 
construção e socialização de conhecimentos e 
práticas relacionados à agroecologia, bem como à 
promoção dos sistemas orgânicos de produção e de 
base agroecológica. 

CHAMADA CNPq/MDA/SPM-PR Nº 11/2014 
Apoio à implantação e manutenção de Núcleos de 
Extensão em Desenvolvimento Territorial 

Contribuir para a consolidação da abordagem 
territorial como estratégia de desenvolvimento 
sustentável para o Brasil Rural, com especial 
atenção à superação das desigualdades de renda e 
gênero, por meio da articulação institucional e 
operacional de Universidades Públicas Federais e 
Estaduais, Institutos Federais de Educação 
Tecnológica, das instâncias de gestão social dos 
Territórios Rurais, da Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial, da Diretoria de 
Políticas para Mulheres Rurais do MDA e da 
Secretaria de Políticas para Mulheres da 
Presidência da República. 

Fonte: Banco de dados das Chamadas Públicas e dos Editais articulados pelo CNPq entre 2004 a 2014. 
Organização Dias, 2019. 
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Dessa forma, podemos afirmar que a teoria e as estratégias educativas propostas 

nos editais corroboram com o movimento de Práxis para a autonomia camponesa, uma 

vez que propõem a superação da educação mecanicista e bancária, tradicionalmente 

reproduzidas nas instituições de ensino superior. Se e como essas estratégias foram 

executadas, os projetos poderão demonstrar.  

Todavia, os editais são ferramentas que prevê isonomia na seleção dos 

beneficiários e tem objetivos de formação emancipadora, mas continuam sendo 

mecanismos de controle do poder público do Estado Brasileiro, um Estado capitalista. 

Por isso, afirmamos que as diretrizes, objetivos e estratégias contra hegemônicos 

apresentados nos editais, são resultados da participação dos movimentos 

socioterritoriais na disputa no processo de elaboração e instrumentalização das políticas 

públicas, que ao adentrar os órgãos deliberativos alcançaram os recursos públicos e os 

orientaram a partir de sua perspectiva de mundo. 

Daí a importância da manutenção dos conselhos, câmaras e colegiados com 

participação da sociedade civil, com a garantia de porcentagem de presença de 

mulheres, jovens, quilombolas e indígenas. Assim como a permanência das instâncias 

deliberativas, como as plenárias e conferências para a contínua avaliação e proposição 

das políticas públicas e dos instrumentos. Sem a participação social não seria possível 

introduzir tais práticas educativas nas políticas e muito menos nas instituições de 

ensino. 

Historicamente, os editais de fomento a projetos de pesquisa, extensão e 

desenvolvimento tecnológico sempre forma usados para a promoção democrática do 

desenvolvimento científico nas IPES. Os Projetos são conjuntos de operações, limitadas 

no tempo, das quais resulta um produto destinado à satisfação de interesses 

compartilhados pela administração pública e pela organização da sociedade civil. 

Desde 1969 o país possui lei que rege os investimentos para a ciência e 

tecnologia do país, a qual constitui o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (FNDCT). Ele é um fundo de natureza contábil que tem como objetivo 

financiar a inovação e o desenvolvimento científico e tecnológico, com vistas a 

promover o desenvolvimento econômico e social do País. 

 A disponibilização e uso dos recursos do FNDCT, assim como a articulação dos 

editais e coordenação administrativa dos projetos por parte do CNPq, não é novidade 

para professores e pesquisadores das IPES. A inovação dos editais pesquisados na tese 

se concentra na temática envolvendo a Agroecologia e na injeção de recursos para a 
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extensão. De forma que, a extensão passou a contar com recursos humanos e financeiros 

nunca antes vista nos corredores universitários. 

 Entendemos que a aplicação de recursos por si só não solucionam os desafios e 

os problemas apresentados nas PPA. Mas o recurso proporcionou adquirir materiais 

físicos, contratar bolsistas, viabilizar formações e publicações científicas que 

contribuíram para criar territórios de produção do conhecimento agroecológico em 120 

instituições públicas de ensino superior, sendo 31 institutos federais, 36 universidades 

estaduais e 53 universidades federais. 

 Atualmente, o Brasil possui 40 Universidades Estaduais, 69 Universidades 

Federais e 43 Institutos Federais de Ensino Tecnológico e Superior, sem contar os 

campi, elas somam 152 instituições. Dentre as 152 instituições, 120 executaram projetos 

orientados pelos princípios da Agroecologia destinados à construção de conhecimentos 

apropriados às famílias camponesas, o que nos permite afirmar que 80% de todas IPES 

do Brasil desenvolveu algum processo de extensão agroecológica.  

  Também faz parte dos resultados da mobilização e participação social a abertura 

para os diversos tipos de instituições proporem projetos aos editais e acessar os 

recursos. Quando instituições que destoam da lógica de controle do Estado, ou da 

reprodução capitalista, passam a ter o direito e o acesso a recursos públicos, entendemos 

que a disputa pelo controle dos aparelhos ideológicos do Estado está acontecendo e que 

as classes dominadas estão ganhando territórios e territorialidades.  

O desdobramento e investimento na Agroecologia podem ser confirmados na 

criação de 136 cursos de agroecologia país, entre 2003 a 2014. Destes, 108 são cursos 

técnicos de nível médio, 24 são cursos de graduação, incluindo bacharelados e 

tecnológicos e 4 são cursos de pós-graduação stricto sensu, sendo 3 de mestrado e 1 de 

doutorado (QUINTAS, MIYOKO E COSTA, 2014).  

Conforme Quintas, Miyoko e Costa (2014), os 136 cursos identificados são 

oferecidos por 84 instituições. Dessas instituições, 7 são privadas e 77 são públicas, 

sendo 48 estaduais e 29 federais. Entretanto, conforme as autoras, apenas as regiões 

Nordeste e Sudeste apresentam a possibilidade de verticalização do ensino de 

Agroecologia, pois oferece cursos técnicos, graduação e pós-graduação.  

Identificamos, por meio dos editais, que os recursos para a execução dos 

projetos foram direcionados majoritariamente para as IES públicas, o que significa 

investimento na estruturação e formação da educação pública. Restringir o acesso desse 
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tipo de recurso às IES particulares é uma demonstração de poder dos movimentos 

socioterritoriais na execução das PPA.  

Dentre os 27 editais pesquisados, 30% foram destinados apenas às instituições 

públicas de ensino, pesquisa ou extensão. Os outros 70% estavam destinados às 

instituições públicas, filantrópicas ou privadas sem fins lucrativos, as quais poderiam 

ser:  

“a) Instituições de ensino superior de extensão, públicas ou privadas 
(comunitárias, filantrópicas ou confessionais de desenvolvimento 
tecnológico) sem fins lucrativos; b) Institutos ou centros de pesquisa, de 
desenvolvimento e extensão, públicos ou privados, sem fins lucrativos; c) 
Empresas públicas, que executem atividades ou pesquisa, desenvolvimento e 
extensão em Ciência, Tecnologia ou Inovação” (CNPq, 2014). 
 

Ou seja, havia o interesse das Políticas Públicas em apoiar instituições não 

governamentais como protagonistas no desenvolvimento científico e tecnológico 

proposto nos programas e planos. Essa estratégia deveria levar a descentralização da 

construção do conhecimento e a apropriação de processos educativos pelas organizações 

e movimentos socioterritoriais, que são diretrizes da PNATER (BRASIL, 2008). 

Como se percebe na tabela 7, os projetos foram desenvolvidos em todas as 

regiões do Brasil, mas ainda de forma tímida nas regiões Norte e Centro-Oeste. Isso se 

deve também ao baixo número de IPES nestas regiões em comparação com as outras 

regiões do país. 

Tabela 6 Número de projetos de extensão, pesquisa e desenvolvimento tecnológico realizado por grandes 
regiões do Brasil, entre 2004 a 2014. 

Grandes Regiões Quantidade de projetos executados 
por Região 

% do Total de Projetos 

CENTRO-OESTE 186 15,7% 

NORDESTE 348 28,7% 

NORTE 136 11,2% 

SUDESTE 296 24,4% 

SUL 242 20,0% 

Total Geral 1208 100% 

Fonte: Banco de dados das Chamadas Públicas e dos Editais articulados pelo CNPq entre 2004 a 2014. 
Organização Dias, 2019. 

Entretanto, 95%, dos projetos aprovados nos Editais foram desenvolvidos 

exclusivamente por Instituições Públicas de ensino, pesquisa e extensão. Apenas 5% 

dos projetos foram executados por Fundações ou instituições privadas sem fins 

lucrativos, entre os anos 2004 a 2014, conforme pode ser visto na tabela 8. 
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Tabela 7. Projetos executados por tipo de instituições aprovadas nos editais destinados às famílias 
camponesas, disponibilizados pelo CNPq, entre 2004 a 2014.   
Instituições executoras dos 
Projetos 

Total de 
Projetos 

Percentagem Tipo de 
instituição 

Percentagem por 
tipo de Instituição 

Empresa de Ater pública 38 3,1% 

Pública 
Estadual e 

Federal 
95% 

Instituto Público Pesquisa  147 12,1% 

Instituto Federal Ensino 102 8,4% 

Universidade Federal 660 54,4% 

Universidade Estadual 202 16,7% 

Fundação Ensino Superior 35 2,9% 
Fundações sem 
fins lucrativos 

4% Fundação Ater 1 0,1% 

Fundação Pesquisa 13 1,1% 

Universidade privada 6 0,5% Privadas sem 
fins lucrativos 

1% 
Organização sem fins lucrativos 4 0,3% 

Total  1208 100%  100% 

Fonte: Banco de dados organizado a partir dos resultados das Chamadas Públicas do CNPq, entre 2004 a 
2014. Organização Dias, 2019. 
 

Entendemos que a participação majoritária das instituições públicas na execução 

dos projetos, em especial das Universidades Públicas, se deve primeiramente às 

diretrizes das PPA, que se aproximam das IES públicas, no que tange a busca pela 

universalização do conhecimento, do direcionamento da educação como meio para a 

emancipação da sociedade e do fortalecimento da educação pública, gratuita e de 

qualidade.  

Institucionalmente, as IES públicas tem maior proximidade com o CNPq, que é 

o órgão público responsável pela articulação de recursos para do desenvolvimento da 

pesquisa e extensão no ensino superior público. Isso significa que as/os professoras/es 

universitários/as tem uma maior familiaridade na elaboração de submissão de projetos 

via CNPq, uma que estão alinhados, técnica e intelectualmente, com os procedimentos 

burocráticos necessários à aprovação dos projetos.  

Por exemplo, para a submissão dos projetos aos editais, os/as coordenadores/as 

deveriam ter o currículo cadastrado na plataforma Lattes. Realizar e manter este 

cadastro atualizado são atividades corriqueiras e necessárias aos/às pesquisadores/as de 

instituições públicas de ensino de nível superior ou de pesquisa, como a Embrapa ou as 

IPES, mas não as são para técnicos de Empresas de extensão, como a Emater de Goiás, 

ou para coordenadores de movimentos socioterritoriais ou mesmo para coordenadores 

de Fundações.  

Em entrevista realizada com a coordenadora da Emater de Mineiros, Márcia 

Maria de Paula, em 2019, ela nos informou é agente de Ater há mais de 20 anos e 
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professora da Fundação de Mineiros há mais de 15 anos, e que nunca havia cadastrado 

seu currículo na plataforma Lattes. O fez apenas quando se inscreveu para o processo 

seletivo do Mestrado, em 2011 e antes não sabia nem que existia tal plataforma.  

Quatro outros agentes de Ater da Emater de Jataí, que também participaram de 

projetos executados pelo NEAF, nunca cadastram seus currículos na plataforma. Parece 

insignificante, mas não cumprir com uma simples exigência burocrática é suficiente 

para que o projeto não seja aceito pelo órgão responsável do edital, no caso o CNPq.  

De toda forma, a massiva participação das IPES nestes editais demonstra que as 

metas das PPA foram atingidas e que foi possível desenvolver projetos a partir dos 

princípios da Agroecologia em instituições de ensino superior e assim, trazer para 

dentro das Universidades a discussão de uma “nova” forma de fazer extensão 

universitária. 

Com base nos objetivos dos editais e das políticas públicas que direcionavam os 

projetos, foi possível estratificá-los em seis áreas temáticas para identificar quais os 

objetivos propostos foram contemplados por região, estados, instituições e recursos.  

As áreas temáticas são Agroecologia e Produção de Orgânicos, Conservação 

Ambiental, Formação, Pesquisa e Extensão, Política Territorial, Soberania e Segurança 

Alimentar. A distribuição da quantidade de projetos executados por área temática está 

apresentada conforme o gráfico na figura 8. 

 
Figura 8 Distribuição da porcentagem de projetos executados por área temática. 
Fonte: Banco de dados organizado a partir dos resultados das Chamadas Públicas do CNPq, entre 2004 a 
2014. Organização Dias, 2019. 
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 Predominam os projetos que visavam ações de Formação, de Pesquisa e 

Extensão e de Agroecologia e Orgânicos, os quais significam 71% de todos os projetos 

executados. As ações de Pesquisa e Extensão assim como as de Formação estavam 

pautadas no desenvolvimento de atividades que tivessem por eixo principal os 

princípios da Agroecologia, assim como consta na PNATER, na PNAPO e no 

PRONERA. Diante disso, podemos afirmar que os editais e os projetos foram os meios 

de condução do desenvolvimento da Agroecologia nas IPES. 

 

3.3 Constituição e distribuição dos projetos de extensão agroecológica no país  

 

 De acordo com a pesquisa foram executados 1.208 projetos por 971 

coordenadores/as (professores/as e pesquisadores/as) em 205 diferentes instituições do 

país. As instituições públicas de pesquisa com mais projetos executados foram a 

Embrapa do DF, com 49 projetos, seguido da Empresa de Pesquisa Agropecuária de 

Minas Gerais (EPAMIG), com 26 projetos.   

 Dentre as IPES, as Universidades Públicas Federais e uma Estadual (UNESP) 

lideraram a execução dos projetos, sendo que as dez IPES com maior número de 

projetos são responsáveis por um quarto do total de projetos executados no país, 

conforme apresentado na tabela 9. 

A concentração da execução de um terço dos projetos em apenas 6% de todas as 

instituições do país significa que é preciso criar mecanismos mais eficientes de seleção 

nos editais, para que os projetos tenham maior alcance territorial. 

Tabela 8 Instituições com mais projetos aprovados 

Região Colocação Instituições Públicas de Ensino e Pesquisa  Projetos 
executados 

CO 1º Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária DF 49 

NE 2º Universidade Federal Rural de Pernambuco 43 

S 3º Universidade Federal de Santa Catarina 35 

CO 4º Universidade Federal de Goiás 33 

NE 5º Universidade Federal do Ceará 30 

S 6º Universidade Federal de Santa Maria 29 

SE 6º Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 29 

CO 7º Universidade de Brasília 27 

SE 7º Universidade Federal de Viçosa 27 

NE 8º Universidade Federal da Paraíba 26 

SE 8º Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais 26 

N 9º Universidade Federal do Pará 21 

NE 10º Universidade Federal de Campina Grande 20 
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Total 395 
Fonte: Banco de dados organizado a partir dos resultados das Chamadas Públicas do CNPq, entre 2004 a 

2014. Organização Dias, 2019. 

A região que mais executou projetos foi a Nordeste (29%), seguida da Sudeste 

(24,5%) e Sul (20%). A região Centro-Oeste (15,3%) e Norte (11,2%), executaram 

juntas 26,7% de todos os projetos. A região Norte é a que menos aprovou projetos, o 

que se deve especialmente ao baixo número de instituições da região, sendo apenas 27 

dentre as 205 encontradas. A região Sudeste possui a maior quantidade de executoras, 

com 61 instituições. 

O baixo número de projetos executados na região Norte se deve à carência de 

instituições de ensino e pesquisa na região, uma vez que a média de projetos realizados 

por instituição não varia significativamente, conforme pode ser verificado na tabela 10. 

A média de projetos por instituição ficou entre cinco a sete projetos, para o período de 

11 anos. Isso significa que os editais, enquanto instrumentos de operacionalização de 

políticas públicas podem ser mais eficientes e democráticos, no que tange o alcance 

territorial. 

Tabela 9 Projetos realizados por todas as instituições nas grandes regiões do país. 

Regiões Quantidade de  
Projetos por 

região 

Instituições  
executoras 

Média de 
projetos por 
instituição 

Nº  
estados 

Média de 
Instituições 
por estado 

Centro-Oeste 186 26 7,2 4* 6,5 

Norte 135 27 5,0 7 3,9 
Nordeste 349 52 6,7 9 5,8 
Sul 241 43 5,6 3 14,3 

Sudeste 296 61 4,9 4 15,3 

Total Geral 1207 209 6,0 27 9 
*3 estados mais o Distrito Federal 
Fonte: Banco de dados organizado a partir dos resultados das Chamadas Públicas do CNPq, entre 2004 a 
2014. Organização Dias, 2019. 

Mesmo que o número de entidades da região Norte seja maior, a região Centro-

Oeste executou 51 projetos a mais. Cabe ao poder público (municipal, estadual e 

federal) viabilizar mais IPES e/ou institutos públicos de pesquisa na região Norte, para 

que o número de ações nesta região possa ser mais expressivo. Ou mesmo direcionar 

recursos dos editais para esta região e facilitar o acesso de outros tipos de entidades aos 

projetos, como os movimentos sociais organizados. 

A região Norte concentra o maior número de comunidades e populações 

indígenas, quilombolas e coletores e pescadores do país, bem como a maior diversidade 

biológica do planeta, ao mesmo tempo em que vivencia a maior incidência de conflitos 
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violentos por terra e água entre famílias camponesas e 

grileiros/madeireiros/garimpeiros.  

Diante desse cenário, entendemos que a participação de mais instituições em 

projetos de extensão, pesquisa, ensino ou de desenvolvimento tecnológico baseados nos 

princípios da Agroecologia na região Norte são extremamente necessários para a 

autonomia dos estudantes e das famílias camponesas/indígenas/quilombolas que vivem 

nesta região.  

Como demonstra a tabela 11, apenas 5% dos projetos de Conservação 

Ambiental, 8,5% dos projetos relacionados à Formação e 5,5% dos projetos vinculados 

a Soberania e Segurança Alimentar foram desenvolvidos na região Norte.  

Tabela 10 Quantidade de projetos aprovados pelos editais por grandes regiões e por áreas temáticas. 
Grandes 
Regiões 

Agroecologia 
orgânicos 

Conservação 
ambiental 

Formação Pesquisa 
Extensão 

Política 
Territorial 

Soberania e 
Segurança 
alimentar 

Total 
geral 

Centro-
Oeste 

41 16 46 47 18 18 186 

Nordeste 64 27 76 100 52 29 348 

Norte 41 5 22 40 21 7 135 

Sudeste 64 22 67 78 11 54 296 

Sul 55 32 48 68 14 25 242 

Total 265 102 259 333 116 133 1208 

Fonte: Banco de dados organizado a partir dos resultados das Chamadas Públicas do CNPq, entre 2004 a 
2014. Organização Dias, 2019. 

Não foi objetivo analisar os resultados dos projetos da região Norte, por isso não 

podemos fazer um contraponto sobre os resultados qualitativos, que poderiam trazer 

dados sobre a transformação causada por cada uma dessas ações. Este levantamento foi 

realizado apenas a partir dos relatórios dos projetos executados pelas IPES do estado de 

Goiás, que são os sujeitos desta tese.  

Todavia, o MDA lançou algumas publicações com dados oficiais sobre os 

resultados dos projetos por edital, uma exigência dos próprios editais20, que trazem a luz 

alguns dos resultados de projetos executado em todas as regiões do país. As publicações 

apontam êxitos na execução dos projetos nas IPES da região e dão pouca visibilidade 

para as transformações no meio rural, com as famílias camponesas.  

Os títulos dos capítulos do livro “Pesquisa e Extensão para a Agricultura 

Familiar”, publicado pelo MDA (2015), que tratam da região Norte são: Agroecologia e 

                                                           
20 Para mais informações ver: SILVA, Hur Bem Corrêa; CAVALCANTI, Denise Cidade; PEDROSO, 
Alexandra Ferreira. Pesquisa e Extensão para a Agricultura Familiar: no âmbito da Política Nacional 
de Assistência Técnica e Extensão Rural. Brasília: Secretaria de Agricultura Familiar – Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, 2015. 430 p.  
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educação do campo no diálogo entre universidade e movimentos sociais, Criação do 

Núcleo de Pesquisa e Extensão em Ambiente, Socioeconomia e Agroecologia (Nupeas) 

e Núcleo de Estudos e Extensão em Agroecologia do Acre (Neeacre). 

Da mesma forma, a ANA, a CIAPO e o MAPA realizaram publicações sobre os 

resultados dos projetos relacionados diretamente com os Editais de constituição de 

NEAs e de CVTs, os quais nos auxiliam a identificar as transformações causadas por 

estes projetos. 

Especificamente, as Chamadas MDA/SAF/CNPq - Nº 58/2010, 

MCTI/MEC/MAPA/CNPq Nº 46/2012, MDA/CNPQ Nº 39/2014 e 

MCTI/MAPA/MDA/MEC/MPA/CNPq Nº 81/2013 articulam exclusivamente projetos 

de desenvolvimento em Agroecologia e Orgânicos.  

Estas Chamadas proporcionaram a construção e socialização de conhecimentos 

em princípios e práticas da Agroecologia e da Produção Orgânica por meio de 160 

projetos que integraram atividades de extensão tecnológica, pesquisa científica e 

educação profissional e tecnológica em instituições de ensino da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica e Universidades Públicas e Privadas 

sem fins lucrativos. 

Conforme Silva et al (2015), no livro “Pesquisa e Extensão para a Agricultura 

Familiar no Âmbito da Politica Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural” 

lançado pela SAF/MDA, no início de 2013 a SAF fez um balanço de suas ações que 

apontou para a formação direta de 18.925 agentes de Ater, bem como processo de  

formações indiretas que atingiram 126 mil agentes de Ater. Essa publicação apresenta 

os resultados dos projetos aprovados no Edital MDA/SAF/CNPq nº58/2010, linha 2. 

O livro “Conhecimento, tecnologia e inovação para o fortalecimento da 

agricultura familiar: contribuições das organizações estaduais de pesquisa agropecuária” 

dos organizadores Silva e Canavesi (2014), lançado também pelo MDA, apresenta 

resultados de alguns dos projetos submetidos ao Edital 

MDA/SAF/MCT/Secis/FNDCT/Ação Transversal I/CNPq - nº 24/2008.  

O documento de “Avaliação dos Projetos de Extensão Tecnológica Inovadora 

Promovidos pelo Edital MCT/CNPq/MDA/MDS Nº 36/2007,” realizados pelo consultor 

do PCT/PNUD Eugênio Alvarenga Ferrari (BRASIL, 2011) apresenta a abrangência e 

os resultados do projeto, conforme o texto a seguir: 

“Foram contabilizados 1.287 estudantes, de nível médio ou superior, e 920 
técnicos ou professores universitários capacitados. Além dessa capacitação 
na execução das atividades do projeto, houve atividades específicas de 
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capacitação em vários projetos, que envolveram aproximadamente 1.800 
estudantes, técnicos e professores. Os/as estudantes capacitados nos projetos 
estão (ou estiveram) vinculados a 57diferentes programas de pós-graduação, 
42 cursos de graduação e três de nível médio. Uma última dimensão da 
abrangência do Edital 36/2007 pode ser verificada pelo número de 
instituições e organizações envolvidas na execução dos projetos. A maior 
parte das instituições executoras dos projetos foram universidades (40 
universidades das várias regiões do país), mas há também cinco empresas 
estaduais de assistência técnica e extensão rural e três empresas estaduais de 
pesquisa agropecuária (sendo duas também de extensão rural) que foram 
executoras dos projetos. Mas o fato relevante é que, além destas 48 
instituições executoras, outras 229 são citadas nos 55 questionários 
respondidos, como instituições /organizações parceiras / colaboradoras na 
execução dos projetos. São 16 instituições estaduais de ATER 
(governamentais); 22 instituições de pesquisa; 18 secretarias estaduais ou 
municipais; outras 15 instituições de ensino superior; 20 instituições de 
ensino médio; 24organizações não governamentais; 55 organizações de 
agricultores, pescadores, indígenas ou extrativistas; 24 empresas ligadas ao 
agronegócio, além de outras 35 instituições de nível federal, estadual ou 
municipal” (BRASIL, 2011). 
 

Estes resultados demonstram um incentivo político, educativo, mas, sobretudo 

financeiro por parte do governo federal para a materialização dos objetivos das PPAs. 

Estes projetos, de extensão e de pesquisa, foram financiados com recursos provenientes 

de fontes variadas, como Ministérios, Secretarias, Superintendências, Institutos e dos 

Fundos Setorial vinculados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (FNDCT). A tabela 12 apresenta o valor dos recursos aportados a cada 

edital e os órgãos financiadores. 

A média de recurso disponibilizado por edital é de 13.424.300,00 R$ e por 

projeto é de 266.000,00 R$. É uma quantidade de recurso pequena em comparação com 

os disponibilizados para a pesquisa nas IPES. O recurso direcionado à Pró Reitoria de 

Pesquisa e Inovação e para à Pró Reitoria de Pós-Graduação é, conforme os dados 

obtidos na Pró Reitoria de Administração e Finanças da UFG, cinco vezes maior que o 

destinado para a Pró Reitoria de Extensão e Cultura.  

A precária injeção de recursos na Extensão denota o descaso que o Estado 

capitalista brasileiro tem para com atividades educativas que envolvam a comunidade 

externa na construção do conhecimento. Este movimento deriva da escolha política 

educacional do ensino brasileiro, que é pautado na formação de profissionais e de 

pesquisadores, que tenham por objetivo de atender o mercado e reproduzir tecnologias. 

O processo educativo da extensão é pautado na crítica para a transformação, conceitos 

que abalam a educação bancária.  

Verificamos que os recursos dos editais foram destinados, em sua maioria, para 

custeio, transporte e bolsas para estudantes ou estagiários. Os recursos de capital foram 
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direcionados para a compra de ferramentas e equipamentos tecnológicos, como 

computadores, projetores, etc. Apenas um edital financiou a compra de veículo e um 

proporcionou bolsa ao coordenador, o que demostrou ser um diferencial necessário e 

positivo para o andamento dos projetos.  

Tabela 11 Recursos aportados por cada edital. 

Ano Chamadas e órgãos financiadores Projetos 
apoiados 

Recursos 
aportados (R$) 

2004 Edital MCT/CNPq/MDA/CT-Agro - Nº 022/2004  99* 5.000.000,00 

2005 Edital MCT/CNPq/MDA/CT-Agro - Nº 020/2005  55* 4.000.000,00 

2007 Edital MCT/CNPq/MDA/SAF/MDS/SESAN- Nº 
36/2007  

83 13.200.000,00 

2007 Edital MCT/CNPq/CT-HIDRO/SEAP-PR nº 35/2007 41 4.000.000,00 

2008 Edital MCT/CNPq/CT-Agronegócio/ MDA – Nº 
23/2008  

43 6.000.000,00 

2008 Edital MCT/CNPq/SEAP-PR/CT-Agronegócio/CT-
Verde Amarelo/ CT-Saúde/CT-Hidro - Nº 07/2008 

68 5.000.000,00 

2008 Edital MCT/CNPq/CT-Agronegócio/CT-Hidro - Nº 
27/2008 

61 10.000.000,00 

2008 Edital MCT/MDS/CNPq Nº 038/2008 11 3.000.000,00 

2008 Edital MDA/SAF/MCT/SECIS/FNDCT/Ação 
Transversal I/CNPq – Nº 24/2008 

56 6.000.000,00 

2009 Edital MDA/INCRA/CNPq – PRONERA Nº 04/2009  24 13.460.592,10 

2009 Edital MCT/CNPq/MDA/SAF/Dater Nº 033/2009  114 13.520.000,00 

2009 Edital MDA/SDT/CNPq –Nº. 05/2009  27 19.621.572,00 

2009 Edital MCT/CNPq Nº 029/2009 57 6.000.000,00 

2010 Chamada MDA/SAF/CNPq – Nº 58/2010 126 16.200.000,00 

2010 Edital MCT-SECIS/CNPq Nº 019/2010 66 6.000.000,00 

2012 Chamada CNPq/MDA-INCRA N º 26/2012 35 40.521.600,00 

2012 Chamada CNPq/MDS-SESAN N º 027/2012  31 3.000.000,00 

2012 Chamada MCTI/MEC/MAPA/CNPq N º 46/2012 22 8.900.000,00 

2012 Chamada CNPq/SPM-PR/SUDECO Nº 33/2012  9 2.000.000,00 

2013 Chamada MCTI/CT-agronegócio/CT-Amazônia/ CNPq 
Nº 48/2013  

26 23.500.000,00 

2013 Chamada MCTI/Ação Transversal–LEI/CNPq Nº 
82/2013  

25 4.000.000,00 

2013 Chamada MCTI/MAPA/MDA/MEC/MPA/CNPq Nº 
81/2013  

93 30.000.000,00 

2014 Chamada MCTI/MAPA/CNPq Nº 40/2014  23 4.000.000,00 

2014 Chamada CNPq/MDA/SPM-PR Nº 11/2014 89 86.500.410,93 

2014 Chamada MDA/CNPq Nº 38/2014  25 2.000.000,00 

2014 Chamada MCTI/MDA-INCRA/CNPq N° 19/2014  34 22.432.000,00 

2014 Chamada MDA/CNPq Nº 39/2014  19 4.600.000,00 

Total 27 Chamadas 1.362 362.456.175,03 

Fonte: Banco de dados organizado a partir dos resultados das Chamadas Públicas do CNPq, entre 2004 a 
2014. Organização Dias, 2019. 
*Os projetos destes editais não foram contados nas análises desta pesquisa que referem às instituições 
proponentes, uma vez que a plataforma do CNPq não disponibilizou os dados dos projetos, apenas o 
edital.  

Conforme a pesquisa de doutorado de Diniz (2018), apenas o MDA investiu R$ 

2.021.508.736,11 às ações de ATER no país no período de 2003 a 2014, saindo de R$ 
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Mi 21,8 em 2003 para R$ Mi 336,2 em 2014. O autor afirma que 54,5% destes recursos 

se concentraram na região Nordeste e Norte, as quais são mais carentes, apresentam 

baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e foram discriminadas pelos 

programas de desenvolvimento territorial executados pelas ACARs e EMATERs no 

período de 1948 a 2003, que antecede a implantação da PNATER. 

Já o financiamento das pesquisas e das ações de extensão que viabilizaram 

projetos para as famílias camponesas baseada nas diretrizes da PNATER extrapolam as 

ações propostas pelo MDA/SAF/DATER. O Estado direcionou recursos do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Científico Tecnológico (FNDCT), criado em 1969, 

pertence ao MCTI, como fonte para o financiamento dos editais e projetos. Todavia, é 

importante salientar que o recurso do FNDCT é prioritariamente destinado à pesquisa. 

O FNDCT é um fundo de natureza contábil que tem como objetivo financiar a 

inovação e o desenvolvimento científico e tecnológico, com vistas a promover o 

desenvolvimento econômico e social do País. Ele é controlado pela empresa pública 

Financiadora de Estudos e Projeto (FINEP) que exerce a função de Secretaria Executiva 

do FNDCT, conforme determinado pelo Decreto nº 68.748, de 15 de junho de 1971, e 

ratificado na Lei nº 11.540, de 12 de novembro de 2007, responsabilizando-se por todas 

as atividades de natureza administrativa, orçamentária, financeira e contábil.  

O FNDCT financiou, ao longo de cinco décadas, projetos estratégicos em 

instituições de ciência e tecnologia, em universidades, em empresas e nas Forças 

Armadas. Possibilitou a criação, consolidação e expansão de empresas que mudaram o 

perfil da economia brasileira, como a EMBRAPA e a EMBRAER, além de muitas 

outras iniciativas inovadoras (ABRASCO, 2020). 

O Fundo foi importante no apoio ao crescimento dos cursos de pós-graduação e, 

consequentemente, na institucionalização da pesquisa científica e tecnológica no Brasil 

na década de 1970. Nas décadas de 1980 e 1990 o FNDCT pereceu, pois não tinha 

orçamento de receita vinculada às contribuições ou impostos e sofreu como as todas as 

instituições públicas de ensino, pesquisa e extensão do país, uma vez que a restrição 

fiscal que afetava as dotações de recursos do Tesouro e também os empréstimos 

externos, à luz das exigências de contrapartida local.  

Apenas em 1999, a partir da criação dos Fundos Setoriais, como um conjunto de 

ações programáticas setoriais, são estabelecidas receitas vinculadas, para garantir a 

arrecadação e marcou uma mudança nos mecanismos de financiamento ao estimular a 

interação entre as empresas e universidades e centros de pesquisa. Em 2004 foi criado o 
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Comitê de Coordenação dos Fundos Setoriais e em 2007 foi promulgada a Lei nº 11.540 

(Lei do FNDCT), regulamentada pelo Decreto nº 6.938/2009, que dotou o Fundo de um 

Conselho Diretor.  A partir de então, os Fundos Setoriais foram sendo vinculados como 

fontes de financiamento de desenvolvimento científico aos programas e políticas 

públicas, aqui tratadas como agroecológicas.  

Os fundos setoriais têm focos distintos e direcionaram recursos via Editais para a 

implantação dos projetos de pesquisa e de extensão nas IPES do país, sendo esles: 

 Fundo Setorial de Ciência e Tecnologia Agropecuário (CT-AGRO) com a 

capacitação científica e tecnológica nas áreas de agronomia, veterinária, 

biotecnologia, economia e sociologia agrícola, entre outras; atualização 

tecnológica da indústria agropecuária; estímulo à ampliação de investimentos na 

área de biotecnologia agrícola tropical e difusão de novas tecnologias. 

 Fundo Setorial de Ciência e Tecnologia da Hidrografia (CT-Hidro) destina-se a 

financiar estudos e projetos na área de recursos hídricos, para aperfeiçoar os 

diversos usos da água, de modo a assegurar à atual e às futuras gerações alto 

padrão de qualidade e utilização racional e integrada, com vistas ao 

desenvolvimento sustentável e à prevenção e defesa contra fenômenos 

hidrológicos críticos ou devido ao uso inadequado de recursos naturais. Os 

recursos são oriundos da compensação financeira atualmente recolhida pelas 

empresas geradoras de energia elétrica. 

 Fundo Setorial CT-Verde Amarelo é destinado a financiar programas e projetos 

cooperativos entre universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo; 

estimular a ampliação dos gastos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

realizados por empresas; apoiar ações e programas que reforcem e consolidem 

uma cultura empreendedora e de investimento de risco no país. 

O I Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO), 

instrumento da PNAPO, financiou projetos de extensão ao destinar R$ 33.397.069,47 

para apoio aos núcleos, em quatro chamadas, segundo a CIAPO (BRASIL, 2016b).  

O II PLANAPO lançado em 2016 (BRASIL, 2016a), e ainda em execução, tem 

como meta o apoio a 150 núcleos em instituições de ensino, para integração de 

atividades de pesquisa, educação e extensão. A inclusão dessa meta no II PLANAPO 

indicou que o governo federal da época entendeu e reafirmou que o apoio aos núcleos é 

uma estratégia para a construção e socialização de conhecimentos e práticas 

relacionados à agroecologia e aos modos orgânicos de produção.  
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Dentre os projetos aprovados com o recurso disponibilizado pelo PLANAPO, 

138 se constituíram em Núcleos de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica 

(NEA), os quais executaram mais de 790 ações de extensão, 47.000 participação de 

camponeses em atividades de capacitação e mais de 1.700 produções técnicas, conforme 

os dados disponibilizados pelo MAPA (2016). Os dados da CIAPO (BRASIL, 2016), 

afirmam que os NEAs articularam cerca de 61 mil pessoas, nas cinco regiões brasileiras. 

Os PLANAPOS são frutos de articulação política dos movimentos 

socioterritorias e seus representantes políticos e intelectuais para a obtenção e aplicação 

dos recursos mencionados. Esta rede de articulação tem como expoente principal a 

Articulação Nacional em Agroecologia (ANA), que envolve mais de 400 organizações e 

esteve presente desde o início do governo do PT até o presente momento.  

Os investimentos são o primeiro passo na materialização dos projetos, pois sem 

o recurso não seria possível realizar as ações, pois são eles que possibilitam formar uma 

equipe e a instrumentalizar a extensão. Propomo-nos a analisar os projetos pelos 

resultados, os quais dependem da forma e do conteúdo da aplicação do projeto, pois 

assim saberemos quais são as práticas contra hegemônicas implantadas ou reforçadas 

pelos projetos, bem como as cooptações e os caminhos para intervenções. 
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4.  POLÍTICAS PÚBLICAS AGROECOLÓGICAS: CONSTRUNIDO 

CONHECIMENTOS E EMANCIPANDO SUJEITOS NO ESTADO DE GOIÁS 

 

Defendemos a tese que os projetos de extensão, usados como instrumentos da 

operacionalização das políticas públicas agroecológicas direcionada às famílias 

camponesas, possibilitaram a construção de conhecimentos Agroecológico nas IPES, ao 

mesmo em tempo que potencializaram as práticas autônomas da reprodução social das 

famílias camponesas no estado de Goiás.  

 O texto deste capítulo apresenta um panorama geral dos projetos, levando em 

consideração os temas desenvolvidos, os sujeitos envolvidos, os recursos aplicados, a 

estratégia utilizada, os objetivos e resultados, bem como os principais problemas e 

desdobramentos. Nossa intenção é demonstrar que estes instrumentos proporcionaram 

transformações materiais e intelectuais nas IPES, ao mesmo tempo em que as famílias 

camponesas desenvolveram práticas agroecológicas no estado de Goiás. 

Analisamos 42 projetos das IPES do estado de Goiás, os quais foram aprovados 

em 18 editais. Os Ministérios que coordenaram e apoiaram estes editais foram o MDA, 

MCT e MCTI, MDS, MAPA, MEC, MPA o INCRA; as secretarias foram a SESAN, 

SAF, SPM-PR, SDT, SEAP-PR e a SUDECO e os Fundos setoriais de investimentos 

em pesquisa CT-Agro, CT-Ação Transversal, CTFVA, CT Saúde e CT Hidro. 

Em Goiás, os recursos aportados pelos 42 projetos foram de R$ 9.055.982,69. 

Estes projetos equivalem a 3,5% do total dos projetos executados no país e o recurso 

equivale a 2,5% do total de recursos aplicados. O recurso e os projetos não são 

equânimes, se fossem isso significaria mais de R$ 3,6 milhões disponíveis em recursos 

para o estado de Goiás e, potencialmente, a execução de mais 15 projetos. 

Os recursos proporcionados pelos projetos foram direcionados para a compra de 

bens duráveis (R$ 1.122.124,90 em capital), manutenção das atividades (R$ 

3.719.186,15 de custeio) e formação profissional (R$ 4.214.671,64 em bolsas para 

estudantes, graduados e professores).  

Como a extensão é uma atividade que requer trabalho em campo, o maior valor 

destinado foi para a manutenção de bolsas e custeios com diárias, combustíveis e 

demais materiais de consumo. A tabela 13 apresenta os recursos aportados por IPES. 
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Tabela 12 Recursos aplicados pelos projetos nas IPES de Goiás. 
Nº IPES Quantidade 

Projetos 
Valor Total 

R$ 
Média por 

Projeto 
R$ 

1 Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Goiano - Campus Iporá 

1 104.490,00 104.490,00 

2 Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Goiano - Campus Rio Verde 

2 1.155.513,20 577.756,60 

3 Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Goiano - Campus Urutaí 

1 599.944,00 599.944,00 

4 Universidade Estadual de Goiás - Campus 
Anápolis 

1 129.017,13 129.017,10 

5 Universidade Estadual de Goiás - Campus 
Goiás 

3 1.129.436,6 376.478,90 

6 Universidade Estadual de Goiás - Campus 
São Luiz dos Montes Belos 

1 390.665,00 390.665,00 

7 Universidade Federal de Goiás - Goiânia 17 3.035.154,06 178.538,50 

8 Universidade Federal de Goiás – Campus 
Catalão  

8 884.547,70 110.568,50 

9 Universidade Federal de Goiás - Campus Jataí 8 1.627.215,00 203.401,90 

Total Geral 42 9.055.982,69 215.618,60 

Fonte: Banco de dados organizado a partir dos resultados das Chamadas Públicas do CNPq, entre 2004 a 
2014. Organização Dias, 2019. 

Se levarmos em consideração que o tempo pesquisado é de 11 anos (2004 a 

2014), a média de recursos/IPES/Ano foi da ordem de mais de R$ 100.000,00 usados 

em projetos pautados nos princípios da Agroecologia. Esse recurso é extremamente 

significativo quando comparado ao recurso recebido pelas IPES diretamente do governo 

federal, seja da extensão e da pesquisa.  

Tomamos o Memorando-Circular n.º 004/PROAD/UFG Goiânia, de 16 de maio 

de 2014, direcionado aos Diretores das Unidades Acadêmicas da UFG, por assunto 

Distribuição Orçamentária 2014 (PROAD, 2014), pelo qual levantamos a alocação de 

recursos para a pesquisa e para a extensão nas quatro regionais da UFG (tabela 14).  

O recurso total para desenvolver ações e fomentar bolsas de extensão e cultura 

em 2014 foi de pouco mais de R$ 810.000,00 para todas as Regionais, que juntas 

possuem 146 cursos de graduação. Por outro lado, os recursos aplicados em 2014 em 

apenas quatro projetos aprovados nos editais MCTI/MAPA/MDA/MEC/MPA/CNPq Nº 

39/2014 e CNPq/MDA/SDT 11/2014-NEDET foram da ordem de R$ 1.690.373,00, ou 

seja, mais que o dobro do que foi alocado para todas as ações da Pró Reitoria de 

Extensão e Cultura nos quatro campi da UFG neste mesmo ano.  

A UFG também recebeu R$ 400.000,00 do PROEXT21 para apoio a quatro 

projetos de extensão, no ano de 2014, conforme consta no documento com o Resultado 

                                                           
21 O PROEXT – MEC/SESu é um instrumento que abrange programas e projetos de extensão 
universitária, com ênfase na formação dos alunos e na inclusão social nas suas mais diversas dimensões, 
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Final do Edital PROEXT 2014. Logo, o recurso externo para a Extensão na UFG, no 

ano de 2014, foi maior que todo o recurso interno para desenvolver a pesquisa e a 

extensão. 

Tabela 13 Recursos destinados às atividades de pesquisa e extensão por Campus da UFG em 2014. 
Regionais da UFG PRPPG – Pesquisa e Pós-

Graduação R$ 
PROEC – Extensão e 

Cultura R$ 
Edital 39/2014 e 

11/2014 R$ 
Goiânia 694.413,62 462.942.41 1.299.208,00 
Jataí 234.717,72 156.478.48 390.665,00 
Catalão 245.702.14 163.801.42 - 
Goiás 41.572,27 27.714,84 - 
UFG 1.216.405,74 810.937,16 1.690.373,00 
Fonte: Pró Reitoria de Administração da UFG (2014) 

Não podemos afirmar qual recurso produziu mais impacto e transformações na 

sociedade, sem analisar os resultados dos projetos desenvolvidos pelos editais e dos 

apoiados pela PROEC, pois a Extensão não se faz apenas pela aplicação de recursos ou 

projetos, ela é um processo. 

Todavia, é inegável que o investimento dos Ministérios, Secretarias e Fundos 

nos projetos, enquanto instrumentos de operacionalização de Políticas Públicas permitiu 

que a extensão ganhasse um sopro de vida, destaque maior nas IPES e na sociedade. 

Mesmo que os editais e projetos não se configuraram como uma fonte de recurso 

constante nas IPES, eles criaram um novo e crítico pensar e fazer extensão dentro das 

instituições de ensino superior. 

A Agroecologia e a extensão universitária não se configuram apenas por projetos 

pontuais. Elas são processos que reverberam no tempo e no espaço. Pelo caráter de 

Práxis, os resultados da extensão, e da Agroecologia, não se limita dentro das IPES. 

Toda ação que é realizada com a sociedade é apreendida e reproduzida de diversas 

formas, mesmo depois de o projeto ter finalizado.  

As PPAs não abrangeram força política para definir obrigatoriedade de 

orçamento para apoio aos projetos, por força de lei. Dessa forma, a realização dos 

projetos e o financiamento ficaram a mercê do aporte de recursos dos Ministérios, 

Secretarias e dos Fundos Setoriais de P&D ou C&T, os quais dependem da política do 

governo atuante. Por isso são políticas de governo e não de Estado. As classes 

dominantes, mais uma vez, controlam, via Estado, as classes dominadas.  

A autonomia da Extensão passa pelo aumento dos recursos da União às IPES e 

às PROECs, de forma que os professores/as possam contar com meios em suas próprias 

instituições para que tenham autonomia nas suas atividades de extensão. 

                                                                                                                                                                          
visando aprofundar ações políticas que venham fortalecer a institucionalização da extensão no âmbito das 
Instituições Federais, Estaduais e Municipais de Ensino Superior. 
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Dos 49 projetos desenvolvidos nas instituições do estado de Goiás, dois foram 

coordenados pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás 

(SEAPA), um pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de 

Goiás (EMATER) e um pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC). Dos 45 

projetos que foram desenvolvidos por IPES em Goiás, tivemos acesso a 42, por meio 

das propostas submetidas e aprovadas e dos relatórios apresentados e aprovados pelo 

CNPq, conforme o quadro 4.  

Quadro 4  Títulos dos projetos aprovados por IPES e ano no estado de Goiás. 

ANO IPES E PROJETOS 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano - Campus Iporá 

2014 Resgate e avaliação de variedades locais de abóbora e milho em base agroecológica 
consorciado com guandu e crotalária.  

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano - Campus Rio Verde 

2010 Qualificação da Produção e de Empreendimentos Econômicos em Assentamentos de Reforma 
Agrária no Estado de Goiás  

2014 Formação profissional e mobilização comunitária da juventude camponesa goiana – Curso 
Técnico em Agropecuária, técnica da alternância.  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano - Campus Urutaí 

2013 Proposta do Instituto Federal Goiano sob a tutela do Núcleo de Estudos e Pesquisa em 
Agroecologia para o Desenvolvimento da Agricultura Orgânica no Estado de Goiás - CVT 

Universidade Estadual de Goiás - Campus Anápolis 

2007 Capacitação de agricultores familiares no pré processamento de produtos vegetais  

Universidade Estadual de Goiás - Campus Goiás 

2010 Agroecologia e educação do campo: pesquisa, ação e reflexão a partir das escolas do campo 
no município de Goiás – GO.  

2014 Agroecologia e educação do campo: pesquisa, ação e reflexão a partir do Território da 
Cidadania Vale do Rio Vermelho  

2014 Juventude e agroecologia: formação participativa de jovens em práticas agroecológicas no 
Território da Cidadania Vale do Rio Vermelho (2015-2016)  

Universidade Estadual de Goiás - Campus São Luiz dos Montes Belos 

2014  Implantação e manutenção de núcleos de extensão em desenvolvimento territorial em Goiás 
–Território Rural Sudoeste Goiano. 

Universidade Federal de Goiás – Regional Goiânia 

2004 Processamento da cadeia produtiva do açafrão em Mara Rosa / GO. 

2004 Desenvolvimento Agroecológico no Entorno de Goiânia. 

2004 
Difusão e validação de tecnologias para sustentabilidade da agricultura familiar do Estado de 
Goiás. 

2005 Criação e estabelecimento de processos agroecológicos no Município de Itapuranga, GO.  

2007 Desenvolvimento agroecológico no município de Itapuranga, GO. 

2008 
Agricultura familiar em Goiás: extensão tecnológica para conversão a processos 
agroecológicos. 

2009 
Melhoria das condições socioeconômicas da agricultura familiar em Goiás por meio do 
desenvolvimento científico e tecnológico em base agroecológica. 

2009 Promoção de práticas agroecológicas entre agricultores familiares de Itapuranga (Goiás). 

2010 
Consolidação do “Grupo de Ensino, Pesquisa e Assistência Técnica à Agricultura Familiar 
(GEPAAF)” como núcleo de Agroecologia na Universidade Federal de Goiás.   

2010 
Desenvolvimento da agricultura familiar em Goiás, nas suas múltiplas dimensões, pela 
extensão tecnológica adaptadas em base agroecológica. 
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2012 
Aproveitamento de alimentos oriundos de áreas remanescentes de quilombos, como estratégia 
de soberania e segurança alimentar e nutricional. 

2012 

Capacitação de mulheres trabalhadoras agrárias para auxiliar no processo de aprimoramento 
dos programas de certificação das propriedades rurais, controle de resíduos, produção animal 
orgânica e desenvolvimento sustentável. 

2012 
Melhoria das condições alimentares da população do entorno de Goiânia com a agricultura 
urbana em Bases Agroecológica por meio da Educação Nutricional e Alimentar. 

2013 
Políticas Públicas de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional para Escolares: uma 
proposta de construção em Rede  

2014 
Estabelecimento do Núcleo de Extensão em Desenvolvimento Territorial do Território da 
Cidadania do Vale do Rio Vermelho, no Estado de Goiás. 

2014 Núcleo de Extensão em Desenvolvimento no Território Rural da Estrada de Ferro. 

2014 
Rede Agroecologia-CO- Rede de Núcleos de Estudos em Agroecologia: Agroecossistemas de 
Base Agroecológica no Centro Oeste Brasileiro 

Universidade Federal de Goiás – Campus Catalão 

2005 
Resgate, produção, seleção e conservação de sementes crioulas e implantação de um banco de 
sementes na comunidade agrária de São Domingos – Catalão (GO). 

2008 Levando a Informática do Campus ao Campo 

2008 
Cidadania, trabalho e juventude no campo: formação, qualificação e geração de renda a partir 
da agroecologia. 

2009 
Mecanismos simples de gerenciamento de propriedades rurais como meio para agregar valor 
a produtos 

2009 A sistematização de métodos de pesquisa para extensão agrária no Brasil  

2010 
Proposta de implantação do núcleo interdisciplinar de pesquisa e extensão em agroecologia da 
Universidade Federal De Goiás – Campus Catalão (GO)  

2012 
Resgate, produção e conservação de sementes crioulas nas comunidades quilombolas e 
assentamentos rurais nos Territórios Da Cidadania Chapada Dos Veadeiros e Vale do Paranã.   

2013 NEPEA e parceiros a gerar desenvolvimento territorial no Sudeste Goiano 

Universidade Federal de Goiás - Campus Jataí 

2007 
Reaplicação, reprodução e disseminação de sementes de milho crioulo e implantação de um 
banco de sementes: estratégia para autonomia de agricultores familiares em Jataí (GO). 

2008 
Orientação e Instrumentalização de jovens rurais para atuarem como agentes multiplicadores 
na organização sócia produtiva de seus Assentamentos. 

2009 
Experimentação de redesenho de agroecossistemas e de processos agroecológicos em 
unidades produtivas familiares no Sudoeste de Goiás. 

2009 

Diversificação, manutenção e gerenciamento do banco de sementes crioulas como estratégia 
de ampliação da produção de alimentos e de biodiesel pelos agricultores familiares do 
Sudoeste de Goiás. 

2009 
Curso de Manejo Ecológico e Conservação dos Solos e da Água para Agentes Ater na região 
Oeste e Sudoeste do Estado de Goiás. 

2009 
Implantação de processos agroecológicos e redesenho de agroecossistemas em unidades 
produtivas no Sudoeste de Goiás. 

2013 
Centro Integrado de Agroecologia para treinamento, experimentação, validação e 
disponibilização participativa de tecnologias apropriadas à agricultura familiar. 

2014 
Constituição do Núcleo de Extensão em Desenvolvimento Territorial do Território Rural 
Parque das Emas na Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí. 

11 anos 42 projetos 

Fonte: Propostas e relatórios dos projetos realizados no estado de Goiás obtidos junto ao CNPq.  
Organização da autora. 

 

Acessamos os relatórios de todos os 42 projetos, sendo que os resultados 

apontam transformações no ensino, na pesquisa e na extensão do Ensino Superior 

Público do estado de Goiás. Antes de 2003, ano da implantação das primeiras ações da 

PNATER e PNSAN, especificamente, nenhuma das instituições pesquisadas e ensino de 
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do estado de Goiás possuía Núcleos de Estudos, Cursos de graduação ou Especialização 

em Agroecologia.  

Dentre os 42 projetos executados em Goiás, a UFG de Goiânia conduziu 17, 

seguidos da UFG de Jataí e de Catalão, com oito cada uma. Sobre a área temática da 

extensão, 29 projetos (66%) tiveram como tema ações de extensão e tecnologias 

Agroecológicas, conforme apresentado no quadro 5.  

A estratégia de ação dos projetos de Agroecologia se pautou no que se 

convencionou chamar de estratégias participativas, que é a participação dos sujeitos 

envolvidos na decisão sobre o que deve ser desenvolvido nos projetos.  

Os dois projetos derivados diretamente da Política Nacional de Soberania e 

Segurança Alimentar se configuravam como projetos de pesquisa e tiveram vários 

problemas pela baixa participação das escolas, secretarias municipais de educação e 

conselhos de alimentação escolar.  

Os sete projetos de Produção foram direcionados para o treinamento e 

adequação das famílias camponesas a uma determinada prática com direcionamentos e 

imposição, cujo objetivo era aumentar a produtividade no campo. Os projetos tinham 

como escopo o processamento do açafrão, curso de boas práticas, treinamento para 

mulheres sobre cuidados veterinários, formação em matemática financeira e 

informática. 

Quadro 5 Quantidade de projetos desenvolvidos por área temática e por IPES de Goiás, entre 2004 a 
2017. 

Quantidade de projetos desenvolvidos por área temática e por IPES 

IPES Agroecologia 
Desenvolvimento 

Territorial 
Produção 

Soberania 
Segurança 
Alimentar 

Total  

IF Goiano 3 - 1 - 4 

UEG - Campus Anápolis - - 1 - 1 

UEG - Campus Goiás 3 - - - 3 

UEG - Campus São Luiz 
dos Montes Belos 

- 1 - - 1 

UFG Goiânia 11 2 2 2 17 

UFG – Campus Catalão 6 - 2 - 8 

UFG - Campus Jataí 6 1 1 - 8 

Total Geral 29 4 7 2 42 
Fonte: Projetos e relatórios disponibilizados pelo CNPq. 
Organização da autora. 

 

Os projetos de Desenvolvimento Territorial foram elaborados a partir da 

demanda dos Colegiados Territoriais. A partir deles foram formados os Núcleos de 

Extensão em Desenvolvimento Territorial (NEDETs), que tinham por objetivo facilitar 
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o acesso das famílias camponesas às políticas e programas públicos (PAA, PNAE, 

PROINF, dentre outros). O projeto do NEDET, coordenado pelo NEAF da UFG 

Regional Jataí, envolveu diretamente nove municípios e 1.915 famílias camponesas, o 

que consolidou a atuação do NEAF em nível territorial.  

Na UFG de Goiânia, os projetos dos NEDETs foram coordenados por dois 

professores do Curso de Agronomia na UFG e constituíram a Rede Centro-Oeste de 

Agroecologia. Estes NEDETS atuaram no Território da Cidadania Rio Vermelho e do 

Território Rural de Identidade Estrada de Ferro, envolvendo direta e indiretamente 

14.320 famílias camponesas e 30 municípios.  

A Rede envolveu diretamente os três estados e o Distrito Federal na região 

Centro-Oeste e suas respectivas IPES. A figura 9 apresenta a localização dos Territórios 

Rurais e de Cidadania do estado de Goiás.  

 
Figura 9 Mapa dos Territórios Rurais e da Cidadania do estado de Goiás. 
Fonte: MDA, 2016 

Os NEDETs proporcionaram às IPES atuar em nível territorial em 39 municípios 

do estado e criou estratégias de para aproximar servidores públicos federais, estaduais e 

municipais com as organizações e representações das famílias camponesas.  

 Quantitativamente, os projetos proporcionaram ações em 36% dos municípios 

goianos e envolveram diretamente 3.474 famílias camponesas, o que significa apenas 

3,5% da classe camponesa do estado de Goiás. Este dado não é diferente da realidade 

brasileira no que tange a participação das famílias camponesas em organizações 



138 
 

coletivas. Medina (2015) aponta que apenas 5,5% de famílias camponesas produzem 

por meio de cooperativas e apenas 3,5% comercializam pelo PAA, por exemplo. 

Entretanto, indiretamente os projetos atingiram 20.759 famílias, ou 22%, das 95.684 

propriedades rurais que são lideradas por famílias camponesas (IBGE, 2018). 

As famílias camponesas têm dificuldades em se organizar coletivamente por 

vários motivos, seja pela desconfiança do poder público e de entidades representativas, 

seja pelo modo de vida que atrita com a burocracia de tais organizações.  

As famílias que participaram dos projetos estavam concentradas em três 

comunidades Quilombolas (18%), 55 assentamentos rurais (18%), três acampamentos 

(7,5%), cinco associações do PNCF (8%) e 34 associações de camponeses do estado de 

Goiás22, conforme consta no quadro 6. 

Quadro 6 Número de famílias camponesas, instituições e organizações envolvidas com os projetos de 
extensão executados pelas IPES do estado de Goiás entre os anos 2004 a 2017. 

Participantes 
UFG 
Jataí 

UFG 
Catalão 

UFG 
Goiânia 

IF 
Goiano 

UEG 
Total 
IPES 

Goiás 
% de 
Goiás  

Total de Projetos 8 8 17 4 5 42 42 100% 
Municípios 13 8 50 5 12 88 246 36% 
Famílias 
Camponesas 2.223 186 14.736 236 3.306 20.759 95.684 22% 
Territórios Rurais e 
Colegiados 1 0 2** 0 1 4 12 33% 
Assentamentos 
Rurais 15 1 23 10 6 55 308 18% 
Associações de 
Famílias 
Camponesas 7 8 10 3 6 34 

- - 

Acampamentos 
Rurais 1 0 0 2 0 3 39 7,5% 
Comunidade 
Quilombola 1 1 1 0 0 3 18 17% 
Associações de 
Crédito Fundiário 5 0 0 0 0 5 59 8% 
Associação Estadual 
Pequenos 
Produtores 0 1 0 0 0 1 1 100% 
Associação 
Produtores 
Orgânicos 1 0 2 1 0 4 12 33% 
Cooperativas da AF 5 3 7 3 3 21 26 81% 
Movimento Popular 
Luta pela Terra 1 2 3 0 3 9 10 90% 
Escola Família 
Agrícola 0 0 1 0 1 2 3 67% 
Centro Formação 
Camponês - 0 0 1 0 1 2 2 100% 

                                                           
22 Na página eletrônica da SEAPA-GO está informando a existência de apenas 99 associações de famílias 
camponesas no Estado de Goiás, o que não condiz com a realidade goiana. Preferimos não estabelecer 
comparação, para não fazer análises fora da realidade.  
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Agroecológico 

IPES e campi 3 5 7 3 3 21 43 50% 
Núcleos de estudos, 
pesquisa e extensão 
em Agroecologia. 2 1 7 1 1 11 14 79% 
Prefeitura Municipal 9 4 12 2 2 29 246 12% 
Secretaria Estadual 
de Agricultura 1 0 1 0 0 1 1 100% 
Regionais INCRA  0 0 3 0 0 1 1 100% 
Emater Regional 1 0 3 0 1 5 12 42% 
Embrapa 0 1 3 1 0 5 5 100% 
Sebrae regional  1 0 3 1 0 5 12 42% 
TOTAL 2298 229 14890 273 3351 21.111 96.797 22% 
*Censo Agropecuário Brasileiro 2017 (IBGE, 2018) 
**O IESA da UFG Goiânia executou um projeto de NEDET em três Territórios Rurais (Médio Araguaia, 
Norte e Chapada dos Veadeiros), mas como não tivemos acesso aos relatórios, estes não foram 
analisados.  
Fonte: Projetos e relatórios de extensão realizados pelas IPES do estado de Goiás entre 2004 a 2017 
disponibilizados pelo CNPq. Organização da autora. 

Conforme os dados presentes nos relatórios, a maioria das organizações sociais e 

produtivas representativas das famílias camponesa no estado de Goiás estava envolvida 

nos projetos, sendo Movimentos socioterritoriais de luta pela terra (90%), cooperativas 

(81%), EFAs (61%), associações de produtores orgânicos (33%), Colegiados 

Territoriais (10%) e o Centro de Formação Camponês do estado de Goiás.  

A maciça participação das entidades representativas das famílias camponesas 

nos projetos demonstra que os objetivos e princípios das PPA estão sendo cumpridos e 

que o processo Agroecológico está sendo implantado no território. Dessa forma, a 

Agroecologia estende à extensão universitária o caráter de ciência, prática e movimento 

por meio dos projetos. 

Logisticamente, as entidades gozam da facilidade do acesso, seja territorial ou 

humano, às equipes das IPES. Além da proximidade física, a lógica do trabalho das 

entidades é próxima à lógica dos projetos e das atividades realizadas nas IPES, pois 

ambas perpassam atividades coletivas como reuniões, planejamentos, monitoramento e 

avaliação das ações. 

A participação do poder público em nível estadual e federal é muito 

representativa, especialmente da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado de 

Goiás e do INCRA. Todavia, a participação destas instituições nos projetos não se 

configura numa colaboração real, mas burocrática. A contribuição real destas inituições, 

conforme a análise dos relatórios dos projetos depende do posicionamento político do 

governo em gestão e dos/as servidores/as envolvidos.  
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Já os órgãos de Ater que prestam serviços às famílias camponesas como a 

Embrapa, a Emater e o Sebrae estiveram presentes em 50% dos projetos. A participação 

de instituições como estas era uma demanda dos editais, que tinha por objetivo 

aproximar os serviços destas empresas à realidade das famílias camponesas. Por 

felicidade, os agentes das empresas de Ater aproximaram também as IPES das famílias, 

ao fornecer informações sobre as comunidades que só eles detinham.  

Já a participação das prefeituras está aquém dos municípios que foram atingidos 

pelos projetos. Apenas 29 prefeituras e suas secretarias se envolveram com as ações dos 

projetos. Efetivamente, o poder público municipal deveria ser o principal parceiro das 

famílias camponesas, uma vez que a produção, comércio e o consumo destas famílias 

mantêm economicamente 90% de todos os municípios com menos de 20 mil habitantes 

do país.  

Logo, os projetos de desenvolvimento agrário deveriam ser acompanhados mais 

de perto pelo poder local, o que não acontece na maior parte do estado. Verificou-se que 

as prefeituras mais envolvidas são aquelas em que as entidades representativas das 

famílias camponesas são mais atuantes e articuladas no município. O que acontece é que 

as entidades, a partir de movimentos organizados, cobram dos/das gestores/as o apoio e 

direitos que as famílias camponesas carecem.  

De forma geral, as prefeituras do estado de Goiás atuam em prol das famílias 

camponesas disponibilizando recursos para o estabelecimento de um escritório local da 

Emater, mantém suas obrigações com o PNAE (por força de lei) e, em alguns casos, 

instituem o Serviço de Inspeção Municipal (SIM). 

As comunidades, entidades e instituições que foram parceiras desde o início dos 

projetos estão listadas no quadro 7. Dentre as 68 instituições parceiras, 37 são públicas e 

31 são da sociedade civil, sendo que apenas duas empresas privadas colaboraram com 

as propostas dos projetos. Esse dado confirma mais uma vez que os projetos foram 

geridos e executados por entes públicos ou sem fins lucrativos.  

As atividades propostas nos projetos não tinham por obrigação responder 

objetivos de empresas privadas, muito pelo contrário, iam ao encontro do produtivismo 

exigido pelo capital. Esse movimento só foi possível, pois os objetivos dos projetos 

estavam alinhados com os objetivos das PPAs, outrora estabelecidas pela participação e 

pelos objetivos dos movimentos sociais.   

Dessa forma, mesmo que a parceria público-privada fosse permitida, a lógica da 

obtenção de lucros não era pautada nas ações dos projetos. A maioria dos editais exigia 
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que a proposta fosse de formação para a reprodução autônoma da família camponesa e 

estivesse baseada na valorização da cultura e dos saberes populares.   

Quadro 7 Tipo e nomes das entidades parceiras na elaoração e realização dos projetos. 
Tipo Entidades/Comunidades Parceiras 

Empresa de Pesquisa 
Agropecuária Federal 

Embrapa Hortaliças 
Embrapa Cerrados 
Embrapa Arroz Feijão 

Empresa Estadual  
Extensão 

Emater Sudoeste e Emater Oeste de Goiás  
Emater-DF 
Empresa Mato-grossense de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(EMPAER) 

Instituição Federal INCRA MT, DF, GO 

Instituição Estadual SEAGRO Goiás 

Sistema S SEBRAE – Serviço Brasileiro Atendimento Micro e Pequena Empresa GO 

Empresa Particular 
Assistência 

ZOOTEC – Empresa de Assessoria e Assitência Técnica 

Empresa Particular 
Pesquisa 

Centro Tecnológico para Pesquisa Agropecuária Ltda 

Universidades 
UNEMAT Campus Tangará da Serra, UNB, UFPR, UFPB, UEG, UFG 
Campus Jataí, IFG, IF Goiano, FAI, UNIFIMES 

Núcleos e Grupos de 
Pesquisa e Extensão 

GEPAAF, GEMAS e NEPA da UFG Goiânia 
Nucleo de Sustentabilidade do Cerrado; UnB Planaltina 
CET-UnB Cerrado - Centro de Excelência em Turismo da UnB 
Núcleo de Agroecologia e Educação do Campo da UEG Palmeiras de Goias 
Núcleo de Agroecologia e Educação do Campo da UEG  
NEAF-UFG-Jataí - Nucleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Agricultura 
Familiar 
Núcleo de Arte Basileu Toledo 

Movimentos 
Socioespaciais e 

Socioterritoriais ligados 
diretamente às familias 

camponesas 

MST – Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
MCP – Movimento Camponês Popular 
CPT – Comissão Pastoral da Terra 
STRI – Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itapuranga  
Colegiado Territorial Desenvolvimento Rural Sustentável Estrada de Ferro 
Colegiado Territorial Desenvolvimento Rural Sustentável Parque das Emas 
Colegiado Territorial Desenvolvimento Rural Sustentável Rio Vermelho 
CAEs - Conselho Alimentação Eescolar  

Escolas 
Escolas do Campo do município de Goiás 
EFAGO - Escola Família Agrícola de Goiás 
Escolas Municipais do Entorno de Goiânia 

Cooperativas e Assoiacões 

COOPERAFI  (Itapuranga) 
COOPERAÇAFRÃO (Mara Rosa) 
COOPERSIL (Silvânia) 
COOPAF - Cooperativa da Agricultura Familiar de Rio Verde 
ADAO - Associação Desenvolvimento da Agricultura Organica 
(Hidrolândia) 
COOPFAS, COOPERMIN, COOPARPA e COOPERPONTES (Território 
Rural de Identidade Parque das Emas) 
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Assentamentos Rurais e 
Comunidades Agrárias 

Assentamento Santa Felicidade 
Assentamento Dom Fernando em Itaberaí 
Assentamento Palmares no município de Varjão GO 
Assentamentos Dom Fernando 
Assentamento Canudos 
Assentamento Santa Rita - Jataí 
Assentamento Rio Claro – Jataí 
Assentamentos Lagoa do Bonfim e Três Pontes - Perolândia  
Camponeses nos municípios de Inhumas e Caturaí  
Comunidade Agrária de Ipameri  
Associação dos Mini e Pequenos Produtores Rurais da Comunidade São 
Domingos - Catalão 
Comunidde Cisterna - Catalão 
Comunidade Santo Antonio do Rio Verde- Catalão 
Comunidade Quilombola Kalunga de Monte Alegre de Goiás 

Fonte: Projetos e relatórios de extensão realizados pelas IPES do estado de Goiás entre 2004 a 2017 
disponibilizados pelo CNPq. 
Organização da autora. 
 

Indiscutivelmente, a maior integração das famílias camponesas nas redes sociais 

de cooperação, que interliga e amplia saberes, experiências e sociabilidades, também é 

um requisito da construção de uma extensão significativa e transformadora.  

Isso indica que os projetos criaram e reforçaram os vínculos das redes sociais de 

cooperação entre as famílias camponesas, suas entidades de representação e as 

instituições públicas e privadas imbuídas na construção de propostas de 

desenvolvimento sustentável.  

Com isso, as famílias camponesas puderam interagir, além das IPES, com 

diversas instituições de pesquisa, de extensão, de comércio e de organizações que já 

acumulavam experiências. Cada uma destas instituições, dentro de suas possibilidades, 

contribuiu oferecendo recursos, produtos, serviços ou conhecimentos que estimularam e 

fortaleceram o desenvolvimento das experiências agroecológicas.  

 Os projetos revolucionaram parte da prática educativa das IPES e das práticas 

sociais e produtivas das famílias camponesas, ao criar as condições primeiras para que a 

Agroecologia fosse pensada e executada no estado de Goiás. As dificuldades foram 

sendo superadas na execução dos próprios projetos.  

Todavia, mesmo não alcançando os resultados esperados, os projetos de 

extensão promoveram a primeira aproximação e conteúdos que reverberaram em outros 

resultados não esperados no momento da redação do projeto. Estes resultados estão 

ecoando ainda hoje.  
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4.1 Projetos de extensão agroecológica que fortalecem a Extensão Universitária  

 

Os 42 projetos de extensão desenvolvidos nas três IPES do estado de Goiás 

criaram condições para constituir e fortalecer a Agroecologia nos nove campi, sendo na 

UFG (Regionais de Goiânia, Catalão e Jataí), na UEG (Campus da UEG de Goiás, 

Anápolis e São Luiz dos Montes Belos) e nos Institutos Federais de Ensino 

Tecnológico, Campus de Rio Verde, Urutaí e Iporá. Por meio dos projetos foram 

formadas equipes múlti e interdisciplinares, envolvendo 14 cursos de graduação e 22 

coordenadores/as. 

Conforme o levantamento realizado, as equipes de execução dos projetos 

envolveram 969 pessoas, entre bolsistas formados e estudantes, professores, mestrandos 

e doutorandos e técnicos, conforme apresentado no quadro 8. O maior número de 

pessoas esteve concentrado na UFG, nos projetos desenvolvidos em Goiânia, Catalão e 

Jataí e na UEG de Goiás, as quais aprimoraram práticas e conhecimentos 

Agroecológicos e se tornaram referências para o estado de Goiás. 

Quadro 8 Quantidade de pessoal e tipo de vínculo da equipe dos projetos. 

IPES Proj. 
 

Bolsistas 
formados 

Bolsistas 
estudantes 

Profes-
sor 

Mestre 
ou 

Doutor 

Téc-
nicos 

Total 
Média 

Equipe/
projeto 

IF Goiano - 
Rio Verde 2 2 8 19 0 3 32 16 

IF Goiano - 
Urutaí 1 4 5 21 0 0 30 30 
UEG - 

Anápolis 1 4 1 13 0 1 19 19 

UEG - Goiás 3 3 56 80 0 4 143 47 
UEG - São 
Luiz dos 

Montes Belos 1 2 1 3 0 0 6 6 

UFG Goiânia 17 40 165 136 22 34 397 22 

UFG – Catalão 8 8 25 64 5 15 117 15 

UFG - Jataí 8 29 73 74 15 34 225 28 

Total Geral 42 92 334 410 42 91 969 23 
Fonte: Banco de dados organizado a partir dos resultados das Chamadas Públicas do CNPq, entre 2004 a 
2014. Organização Dias, 2019. 

 

Dentre as instituições, apenas a UEG, campi de Anápolis e de São Luiz dos 

Montes Belos, e o IF de Iporá, que aprovaram apenas um projeto cada, não possuem 

atualmente ação de extensão de cunho Agroecológico.  

O quantitativo de 410 professores/as que participaram dos projetos enquanto 

coordenadores/as e instrutores/as equivale a 9% do corpo docente de todas as IPES 
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(UFG, UEG e IF Goiano), que juntas somam 5.258 professores. Entretanto, os 22 

coordenadores dos projetos pesquisados não equivalem nem a 0,5% do total dos 

professores da IES da Goiás. A gestão dos projetos então estava concentrada em poucos 

professores que demonstram compromisso político e educativo com a classe camponesa 

e com a Agroecologia. 

Um professor coordenou seis projetos, dois coordenaram quatro e três 

professores coordenaram três projetos cada. Ou seja, seis professores (quatro vinculados 

ao curso de geografia e dois ao curso de agronomia) coordenaram 23 projetos, mais de 

50% do total.  

A concentração dos projetos em poucos professores/as explicita o compromisso 

destes com os processos necessários à prática de uma extensão construtiva, significativa 

e participativa. São professores que tem em sua formação e entendem a profissão como 

uma possibilidade de observar, entender e transformar a realidade a partir da educação 

dos sujeitos, assim como defende Paulo Freire. 

Os professores que acreditavam e assumiram o compromisso com a construção 

do conhecimento a partir da Agroecologia, juntamente com as famílias camponesas, 

denotam postura política de formação emancipadora. Esse entendimento já fazia parte 

da história de vida foi reforçado a partir do envolvimento com os projetos. 

Ou seja, a continuação de projetos de extensão Agroecológico perpassa o 

comprometimento da equipe acadêmica com os princípios agroecológicos (ciência, 

prática e movimento). Os/As coordenadores admitem que a participação social e a 

valorização do saber são essenciais na construção do conhecimento e na manutenção 

das relações entre as equipes e as famílias camponesas. Esse movimento destoa da 

postura da pesquisa, que defende a isenção e imparcialidade no desenvolvimento da 

ciência. 

A criação de condições pelos projetos levou à transformação das práticas 

produtivas e das consciências nas IPES e repercutiu na constituição dos Núcleos de 

estudos, de pesquisa e de extensão em Agroecologia nas IPES. O quadro 9 apresenta os 

Núcleos vigentes que foram criados nas IPES do estado de Goiás. Os Núcleos do IF 

Goiano surgiram a partir das ações de extensão e pesquisa realizadas no CVT/NEPA/IF 

Goiano-Núcleo de Estudos e Pesquisa em Agroecologia de Urutaí e da equipe deste 

Campus.  
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Quadro 9 NEAs do estado de Goiás. 

Instituição Município 
Núcleo de Extensão em Agroecologia 

UFG 

Goiânia 

REDE AGROECOLOGIA - Centro Oeste 

NUPEAG / UFG - Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão em 
Agroecologia em Goiás. 
NUPEAT / UFG – Núcleo de Pesquisa e Estudos em Educação 
Ambiental e Transdisciplinaridade 
GEMAS / UFG - Grupo de Estudos em Manejo Agroecológico do 
Solo 
GEPAAF / UFG - Grupo de Ensino, Pesquisa e Assistência à 
Agricultura Familiar 

Catalão 
NEPEA / UFG - Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em 
Agroecologia 

Jataí 
NEAF / UFG - Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em 
Agroecologia e Agricultura Familiar Camponesa. NEA e CVT 

UEG Goiás 
Gwatá / NAEC / UEG – Núcleo de Agroecologia e Educação do 
Campo. 

IF GOIANO 

Urutaí 
CVT / NEPA / IFGoiano - Núcleo de Estudos e Pesquisa em 
Agroecologia 

Rio Verde 
NEA/ IFGoiano - Núcleo de Estudos em Agroecologia 

Iporá 
NEA / IFGoiano - Núcleo de Estudos em Agroecologia 

Morrinhos 
NEA / IFGoiano - Núcleo de Estudos em Agroecologia 

Hidrolândia 
NEA / IFGoiano - Núcleo de Estudos em Agroecologia 

Ceres 
Núcleo em Formação / IF Goiano – Campus Ceres 

UNIFIMES Mineiros 
NEA / EMATER / UNIFIMES - Núcleo de Estudos e Pesquisa em 
Agroecologia 

IFG Goiás 
Núcleo em Formação / IFG – Campus Goiás 

Fonte: REDE Agroecologia do Centro-Oeste (2018). 

Estes 14 NEAs em operação significam que foi dado um passo importante na 

consolidação da Agroecologia enquanto ciência nas IPES. Por ser uma prática e 

movimento social, a Agroecologia prevê que as ações (oficinas, grupos de estudos etc) 

devem ser executadas com a comunidade e com o objetivo de construir e compartilhar 

conhecimento entre os sujeitos. É uma perspectiva de partilha e de superação em 

conjunto, onde o/a pesquisador/a não detém a verdade, mas que ela vai sendo construída 

a partir de um problema que precisa ser solucionado e que as formas de superação 

devem ser compartilhadas.  

Ou seja, a Agroecologia permite que o conhecimento seja incorporado, 

compartilhado e reproduzido, na perspectiva da Práxis, com um objetivo de 

emancipação dos sujeitos. Essa proposta de construção coletiva do conhecimento 

disputa com a ciência produtivista e isenta, pautada na produção capitalista da educação. 
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De toda forma, a Agroecologia para além dos projetos, modificou diretrizes do 

ensino e da pesquisa dos cursos de graduação de todas IPES pesquisadas. Ainda como 

estratégia de operacionalização, prevista nas PPAs, a Agroecologia foi inserida nas 

IPES como disciplina nas grades curriculares dos cursos das ciências agrárias da UFJ e 

como curso técnico e linha de pesquisa em programas de pós-graduação, como no IF da 

cidade de Goiás. 

Da mesma forma, a exigência dos editais pela condução dos projetos por meio 

de técnicas participativas, não significava apenas o uso de instrumentos participativos 

na aplicação das ações, mas na real participação dos sujeitos na condução dos projetos. 

Conforme o primeiro Edital lançado em 2004, Edital MCT/CNPq/MDA/CT-Agro nº 

022/2004 Seleção Pública de Propostas para Apoio a Projetos de Tecnologias 

Apropriadas à Agricultura Familiar: 

“Ressalta-se o foco deste Edital para um novo paradigma do 
desenvolvimento, assentado num quadro de desenvolvimento territorial, onde 
se deseja priorizar projetos que contemplem os princípios orientadores 
seguintes: a) Desenvolvimento local sustentável, com valorização dos 
conhecimentos locais, insumos endógenos, produtos e potencialidades 
territoriais. b) Enfoque metodológico participativo, procurando integrar 
agricultores- experimentadores em todas as etapas - concepção, execução e 
avaliação dos projetos, incentivando o protagonismo e empoderamento das 
famílias rurais envolvidas. c) Abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, 
pressupondo interação entre os conhecimentos técnicos, ecológicos, sociais, 
econômicos, culturais e políticos. d) Composição de parcerias inter e 
multiinstitucional, desde a concepção do projeto. e) Sistematização dos 
conhecimentos produzidos a partir do projeto. f) Conhecimentos produzidos 
articulados às estruturas curriculares dos cursos de graduação e pós-
graduação” (CNPq, 2004). 

  
 
 As estratégias participativas estão presentes em todos os projetos como 

orientação das atividades, porém em sete deles elas não foram concretizadas, pois os 

coordenadores optaram pela prática do difusonismo. Sendo assim, não obtiveram 

sucesso no cumprimento dos objetivos pautados nos projetos, não aprovaram mais 

nenhum projeto e não deram sequência às ações iniciais.  

Estes sete projetos, classificados como Produtivos, apresentam a participação 

como orientação das ações, mas os relatórios demonstram que ações se concentraram 

em ensaios produtivos ou capacitação dos sujeitos por meio da difusão do 

conhecimento. De toda forma, houve resultados positivos, como a apropriação do 

conhecimento e o aumento da renda. Estes projetos são: 

 Processamento da cadeia produtiva do açafrão em Mara Rosa / GO. 
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 Curso de Manejo Ecológico e Conservação dos Solos e da Água para Agentes 

Ater na região Oeste e Sudoeste do Estado de Goiás. 

 Capacitação de agricultores familiares no pré-processamento de produtos 

vegetais. 

 Levando informática do Campus ao Campo. 

 Capacitação de mulheres trabalhadoras rurais para auxiliar no processo de 

aprimoramento dos programas de certificação das propriedades rurais, controle 

de resíduos, produção animal orgânica e desenvolvimento sustentável. 

 Mecanismos simples de gerenciamento de propriedades rurais como meio para 

agregar valor a produtos. 

 Difusão e validação de tecnologias para sustentabilidade da agricultura familiar 

do Estado de Goiás. 

Verifica-se que no título de seis projetos estão presentes palavras que 

identificam ações educativas pautadas no difusionismo e produtivimo da extensão 

tradicional, como “levando”, “capacitação”, “cadeia produtiva” e “agregar valor”.  

Nos relatórios destes projetos são apresentados os problemas encontrados para a 

execução das ações, que são justamente a imposição de atividades sem conhecimento 

prévio dos sujeitos envolvidos; o descaso com o tempo do trabalho camponês; questões 

de gênero; organização coletiva e da dificuldade de apreensão por meio de cursos 

formais.  

O texto da proposta do projeto “Curso de Manejo Ecológico e Conservação dos 

Solos e da Água para Agentes Ater na região Oeste e Sudoeste do Estado de Goiás”, 

submetido e aprovado no Edital MCT/CNPq/MDA/SAF/Dater Nº 033/2009, foi 

executado na Universidade Federal de Goiás, Campus de Jataí, demonstra que o 

objetivo não era construir conhecimento, mas sim o difundir por meio de cursos pré-

elaborados.  

“Desta forma, a capacitação dos técnicos da SEAGRO/EMATER é uma 
forma de difundir entre os pequenos agricultores novas técnicas em Manejo 
Ecológico do Solo e Água, para que os agricultores possam ter a cada dia 
uma produção agrícola mais sustentável, visando a conservação dos recursos 
naturais” (SOUZA, 2009). 
 

Este projeto também não atingiu o público alvo. Na entrevista da Agente da 

Emater local do município de Mineiros, Márcia Maria de Paula, ela repassa a seguinte 

informação: 

“Não fiquei sabendo deste projeto de treinamento para conservação do solo. 
Aliás, nunca participei de nenhum projeto do governo que discutia a 
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implementação da PNATER ou sobre Agroecologia. Hoje nós trabalhamos 
aqui em Mineiros com essas técnicas e temos o Núcleo de Agroecologia da 
Fimes, porque fiquei sabendo dessa nova política e fomos atrás de ver como 
era, o que a gente podia fazer baseado nela” (Márcia Maria de Paula, 2019). 

  
 Da mesma forma, o projeto “Mecanismos simples de gerenciamento de 

propriedades rurais como meio para agregar valor a produtos”, aprovado no Edital 

MCT/CNPq nº 29/2009 - Extensão Tecnológica para Inclusão Social / Edital 29/2009 - 

Tema 2: Tecnologias Sociais voltadas à Agroecologia, tinha por objetivo: 

“Levar aos camponeses das zonas rurais de São Domingos e Cisterna, noções 
básicas de matemática, matemática financeira, informática e gestão de custos 
de produção nas atividades rurais. Proporcionar subsídios teórico/práticos 
para a utilização dos temas seguintes nas atividades rotineiras desde a 
produção até a comercialização na Feira Camponesa: MATEMÁTICA - 
Realização de cálculos matemáticos simples além da assimilação dos 
conceitos de juros simples, compostos aplicáveis nas suas operações 
financeiras cotidianas; INFORMÁTICA - Registro das atividades em suas 
propriedades rurais em planilhas simples e editores de texto; GESTÃO - 
Análise sobre custo fixo e custo variável com o intuito de fixar um preço de 
venda que dê uma margem de lucro para sobrevivência e continuidade da 
atividade (STOPPA, 2009).  

 O relatório do projeto “Capacitação de mulheres trabalhadoras rurais para 

auxiliar no processo de aprimoramento dos programas de certificação das propriedades 

rurais, controle de resíduos, produção animal orgânica e desenvolvimento sustentável” 

aponta que as vagas do curso para mulheres não foram preenchidas devidos ao 

compromisso delas com as atividades domésticas, à dificuldade de locomoção (pois 

dependiam do esposo) e ao machismo de forma geral presente nas famílias camponesas. 

Todos os projetos, de forma mais ou menos expressiva, tiveram suas atividades 

reorganizadas, devido às condições físicas e humanas das próprias famílias camponesas 

e/ou das organizações envolvidas. Ao presenciar os problemas e rechaços das atividades 

propostas nos projetos pelas famílias camponesas, as equipes precisaram ouvir e acatar 

as demandas para obter resultados. 

O controle das famílias, embora parcial, na utilização dos recursos e nas 

atividades dos projetos, faz com que elas se sintam pertencentes ao processo, o que 

aumenta as chances de apreensão das atividades agroecológicas. O sentimento de 

pertencimento é uma das bases da extensão universitária dialógica, a qual prima pela 

escuta, diálogo e transformação a partir da educação.   

A reorganização dos projetos só foi possível, pois os/as coordenadores/as tinham 

como referencia as técnicas participavas. Como exemplo da de um projeto com proposta 

participativa apontamos o projeto “Promoção de práticas agroecológicas entre 

agricultores familiares de Itapuranga (Goiás)”, submetida e aprovada no Edital 
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MCT/AÇÃO TRANSVERSAL (Lei nº 11.540, de 2007)/CNPq n º 29/2009. A 

justificativa e a proposta da condução do projeto é o desenvolvimento de tecnologias 

Agroecológicas usando “metodologias participativas”. 

“A incorporação de práticas agroecológicas por agricultores familiares de 
Itapuranga implica em modificações significativas nos sistemas de produção 
convencionais usados atualmente pela maioria dos agricultores. Isso implica 
em custos de investimentos que são relacionados com a diferença técnica 
entre as práticas agroecológicas e práticas convencionais e ao grau de 
flexibilidade das práticas promovidas. Portanto, a promoção de sistemas 
agroecológicos para o conjunto de agricultores associados à Cooperafi e ao 
STRI deve ter como pré-requisito a avaliação prévia do potencial de adoção 
de cada prática e a construção de um sistema de assessoria técnica com base 
nos interesses e capacidades dos agricultores. O primeiro desafio deste 
projeto é conhecer as práticas que compõem os sistemas de produção 
convencionais e agroecológicos. Com isso será possível discutir com os 
agricultores as vantagens e os custos de adoção de cada prática produtiva. 
Será possível, portanto, fazer uma seleção de práticas a serem promovidas 
com base na capacidade de adoção pelos agricultores e suas implicações em 
termos de custos de investimentos e necessidade de mão-de-obra. O segundo 
desafio do projeto é desenhar e implementar uma metodologia de assessoria 
técnica que associe o apoio à melhoria das práticas atuais com a oferta de 
práticas agroecológicas que os agricultores tenham interesse e condições de 
adotar. A construção de um sistema de assessoria técnica participativo é 
fundamental como forma de se evitar os processos convencionais de 
transferência de tecnologias que resultam na dependência dos agricultores de 
saberes e insumos externos” (MEDINA, 2009). Grifo nosso. 

 

Quando os projetos são reorganizados, eles têm resultados mais significativos, 

produtivos e duradouros. Dessa forma, os projetos mesmo engessados pelo edital, não 

tinham na difusão tecnológica seu maior interesse, mas sim na construção do 

conhecimento de forma coletiva e significativa.  

Os projetos também sensibilizaram o poder público para resolver problemas 

estruturais que dificultavam o bom andamento das atividades nas comunidades 

envolvidas. Ações como recuperação de estradas, reforma de escolas, atendimento de 

saúde são exemplos de atividades que as prefeituras desenvolveram juntamente com as 

ações dos projetos. 

A aproximação das IPES com as comunidades e assentamentos rurais pode ser 

um processo vantajoso, pois os projetos servem também de denuncia e fomentam a 

adequação das condições estruturais pelo serviço público, mesmo que seja apenas para 

resolver os problemas levantados no desenvolvimento do projeto, como afirma Stoppa 

(2011), no relatório; 

Além das ações específicas do projeto, o fato da Universidade se apresentar 
como parceira da sociedade, com o intuito de melhorar a vida no campo, 
sensibilizou as autoridades municipais que adotaram um projeto de reforma 
nas escolas utilizadas para execução das ações. A situação encontrada no 
início da ação foi relevantemente melhorada, por meio de uma ampla 
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reforma/ampliação nas duas escolas, conforme pode ser visto nas Figs. 
seguintes. Além disso, como dito anteriormente, a campanha encampada 
pelos participantes do projeto, junto à iniciativa privada, para melhoria dos 
laboratórios de informática, após um enorme esforço, terminou com a entrega 
de oito computadores completos e em pleno funcionamento a cada uma das 
escolas, ou seja, um montante de 16 computadores. E isto melhorou 
visivelmente a situação dos laboratórios. No final do projeto um novo 
contrato com uma empresa servidora de acesso à internet foi firmado com a 
prefeitura de Catalão. 

 

O mesmo projeto de produção de “Mecanismos simples de gerenciamento de 

propriedades rurais como meio para agregar valor a produtos” que não teve 

continuidade, foi o motivador para a reforma de escolas, como mostram as figuras 10 e 

11 de fotos do relatório do projeto, referente à reforma da Escola Arminda Rosa em 

Catalão, antes e depois do Projeto (STOPPA, 2011). 

 

Figura 10 Escola Arminda Rosa “antes” do 
Projeto. 
Fonte: Stoppa, 2011 

Figura 11 Escola Arminda Rosa “depois” do 
Projeto. 
Fonte: Stoppa, 2011 

 

 Dessa forma, a reorganização dos projetos não deve ser analisada como 

fracassos do projeto de extensão, mas como um processo necessário e significativo na 

relação entre o papel da comunidade acadêmica (de formação cidadã) e a realidade das 

famílias camponesas. 
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 Até os projetos que têm como tema a Agroecologia, com o desenvolvimento de 

práticas e tecnologias sociais Agroecológicas, também foram reformulados durante o 

processo de execução.  

Os projetos realizados na UFG Regional de Jataí pelo NEAF tiveram que 

readequar as atividades propostas, desde o primeiro realizado em 2008 até o último 

aprovado em 2014. Na pesquisa a campo verificou-se que as tecnologias desenvolvidas 

a partir da demanda das famílias camponesas, as quais não estavam na estratégia do 

projeto, são as que permaneceram enquanto  práticas produtivas no assentamento. 

As informações levantadas nas entrevistas realizadas nos Assentamentos Rurais 

de Jataí sobre os resultados do projeto Reaplicação, reprodução e disseminação de 

sementes de milho crioulo e implantação de um banco de sementes: estratégia para 

autonomia de agricultores familiares em Jataí (GO) são um bom exemplo. 

“Aqui, o que ficou foi o curso de silagem que aprendemos a fazer com o 
milho crioulo. Tem gente ainda que faz, uns foram ensinado os outros. Foi 
uma das coisas que ficou. Mas só fazem aqueles que tem gado, porque hoje a 
maioria mexe é com soja, lavoura, com o PNPB. Sobre o banco de milho, a 
gente ficou com medo de tomar aquela responsabilidade pra nós. E também 
teve muita conversa, fofoca mesmo. Daí que a gente achou melhor não 
assumir. E depois que o projeto do milho acabou, foi como se a universidade 
fosse como uma mãe passarinho que tivesse voado do ninho e nunca mais 
voltou” (Lázara Batista, do Assentamento Rio Claro). 

Os resultados não podem ser medidos apenas a partir das práticas produtivas, 

pois a reprodução social camponesa perpassa a questão econômica, assim como os 

projetos. Neste assentamento, a mesma interlocutora, afirma que o Projeto Milho 

Crioulo modificou sua condição de vida, pois foi o maior incentivo para voltar a 

estudar. A assentada Lázara entre 2009 a 2017 se graduou em Tecnologia de Alimentos 

pela UEG de Jataí, especializou-se em Agroecologia pelo PRONERA e se tornou 

mestra em Engenharia de Alimentos pelo IF Goiano de Rio Verde.  

Quantitativamente, as equipes e as famílias camponesas realizaram 1.349 

atividades por meio dos projetos. Estas atividades se configuram em ações de extensão 

e de pesquisa universitária, bem como em estratégias usadas na pesquisa-ação e na 

extensão dialógica. Sendo que as atividades mais presentes foram pesquisa, reuniões de 

trabalho, monitoramento, avaliação, assessoria, formação popular, plantio e 

desenvolvimento de tecnologias agroecológicas. 

Também estão no rol de atividades os diagnósticos, o Diagnóstico Rápido 

Participativo (DRP), ensaios técnicos, cursos e oficinas, reuniões de trabalho, dia de 

campo, eventos, construção de material didático, assessorias e gestão (plenárias, 

monitoramento e avaliação), processos formativos (profissional, formal e popular) e as 
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práticas camponesas (plantio e tecnologias agroecológicas, resgate de sementes crioulas, 

feiras, troca de saberes, pamonhadas e festas, mutirão).  

Estas atividades ou estavam presentes nos projetos, ou são frutos da 

reorganização no processo de execução. A adaptação de uma ação da pesquisa ou da 

extensão de acordo com a necessidade dos sujeitos que estão envolvidos com o 

processo, é uma das características da pesquisa-ação.  

Conforme Thiollent (2008) essa é um tipo de pesquisa social com base empírica 

que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de 

um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da 

situação ou problema então envolvidos de modo cooperativo e participativo. A 

“pesquisa-ação é vista como uma forma de engajamento sócio-político a serviço de 

causas populares” (THIOLLENT, 2008). 

  Os documentos das Políticas Públicas Agroecológicas apontam para a 

necessidade de superação das práticas agrícolas, agrárias e educativas que expropriam e 

empobrecem a população rural e o meio ambiente, como o difusionismo que vincula a 

produção à uma determinado pacote tecnológico.  

 Thiollent (2008) afirma ainda que a pesquisa-ação supera a pesquisa 

participante, pois ela supõe ação planejada de caráter social, educacional, técnica ou 

outra e não apenas a participação (in)formal. As propostas dos projetos que não tinham 

o caráter de pesquisa-ação foram elaboradas sem a participação das famílias 

camponesas. Todavia, todos os projetos tinham por objetivo incluir as famílias nos 

processos decisórios das atividades, tanto que as propostas foram reorganizadas no 

decorrer do projeto.  

 Por exemplo, o projeto “Experimentação de redesenho de agroecossistemas e de 

processos agroecológicos em unidades produtivas familiares no Sudoeste de Goiás” 

desenvolvido no Assentamento Santa Rita no município de Jataí, foi elaborada pelo 

NEAF sem a participação das famílias no processo de construção da proposta. O projeto 

propunha às famílias camponesas reorganizar suas atividades produtivas por meio da 

transição agroecológica usando sistemas agroflorestais (SAF), visando a solução da 

escassez de água no assentamento. 

 Entretanto, neste ano as famílias camponesas do assentamento tinham como 

prioridade aumentar a produção de hortaliças, uma vez que haviam iniciado a 

comercialização de alimentos via PAA e PNAE. A escassez de água ainda era um 
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problema, pois uma horta demanda irrigação duas vezes ao dia, mas não era uma pauta 

urgente. 

Após avaliação da proposta, entre as famílias e a equipe, decidiu-se por 

redirecionar os recursos para a construção de ambientes protegidos e aquisição de 

equipamentos de irrigação para as hortas nos lotes das famílias que participaram do 

projeto.  

Já a transição agroecológica prevista no projeto teve que ser readequada para 

cursos de receitas de uso dos insumos biológicos e implantação de SAF em áreas 

menores. Na pesquisa de campo identificamos que os SAFs não foram mantidos e as 

famílias pouco usam os insumos, apesar de terem na memória as receitas e a execução 

de um SAF. Os ambientes protegidos continuam existindo e sendo usados por aquelas 

famílias que ainda comercializam via PAA, conforme mostra a figura 12. Por ser um 

processo de aprendizagem-prática, a extensão ultrapassa os resultados esperados.  

 
Figura 12 Estufa construída no lote do Sr. Ronaldo Cabral no Assentamento Santa Rita em Jataí. 
Foto da autora, 2019. 
  Dentre os 42 projetos pesquisados, quinze foram elaborados e executados com a 

participação das famílias camponesas e instituições desde a elaboração até a avaliação, 

podendo ser considerados pesquisa-ação; doze se orientaram por estratégias semi 

participativas, em que os sujeitos não participaram da elaboração, mas interferiram na 

condução e na proposição de atividades; quatro projetos seguiram a pedagogia da 

alternância formação profissional e vivências agroecológicas destinado aos jovens; três 
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são projetos específicos de pesquisa realizados com a participação dos sujeitos 

envolvidos e sete foram conduzidos por práticas extensionistas convencionais.  

 Em que pese a estratégia usada pelas equipes na proposição dos projetos, todos 

elas se desdobraram em ações de ensino, pesquisa e extensão que proporcionaram 

conhecimentos, reorganizações e ou transformações na vida das famílias camponesas e 

nas IPES. Aqueles que incluíram os sujeitos na elaboração da proposta tiveram mais 

êxitos e desdobramentos, mas conforme os relatórios, todos alcançaram os objetivos 

propostos. 

 

4.2 Desafios encontrados e os resultados alcançados no caminhar dos projetos 

  

 Os desafios encontrados nos projetos são frutos tanto do processo de elaboração 

do quanto de execução. A elaboração de um projeto deve seguir as normas e escopo 

rígidos dos editais, os quais nem sempre estão em consonaria com as demandas da 

classe camponesa. As discrepâncias entre as expectativas das equipes das IPES e das 

famílias camponesas também é um problema que se apresenta, especialmente nos 

projetos que não foram construídos de forma participativa.  

Também alteraram o planejamento, até mesmo impediram a execução das 

principais ações propostas, a realidade socioeconômica das famílias camponesas, a 

conjuntura política, o (não)envolvimento de outras entidades parceiras e as condições 

físicas, como as estruturas das estradas, falta ou excesso de chuvas. 

Quando os projetos são elaborados a partir de demanda e com a participação das 

famílias camponesas e suas entidades representativas, muito desses problemas podem 

ser evitados, pois elas conhecem os problemas mais urgentes a serem superados e quais 

as parcerias mais frutíferas.  

Por isso, afirmamos que para fazer Extensão agroecológica requer consciência 

das dificuldades paciência para solucionar os problemas, escuta ativa e articulação com 

os interessados para a continuação da parceria. Os problemas não são barreiras, mas 

conforme a pedagogia Freiriana, são potenciais caminhos para diálogos, tomadas de 

consciência e transformação.  

Elencamos os principais problemas encontrados nos projetos, mas sem os 

classificamos como mais ou menos impactantes, pois cada família e equipe possuem 

realidades diferenciadas, o que não nos permite quantificar. Dentre eles estão:  



155 
 

a) Pseudoparticipação: pouca participação ou desistência das famílias 

camponesas no decorrer do projeto, justamente pela proposta ter sido formulada sem 

consulta prévia aos participantes;  

b) Baixa Capitalização: precária condição econômica das famílias camponesas 

que desestimulou a participação, pois faltavam equipamentos e força de trabalho 

disponível para realizar os plantios e cuidados necessários nos plantios Agroecológicos;  

c) Falta de infraestrutura: oscilação de energia, estradas ruins, falta de internet, 

distância das famílias da instituição do projeto; 

d) Solo degradado: pouca produtividade nos plantios, surgimento de doenças, 

falta de rotatividade no solo, perda de grãos e sementes, queimadas e falta de chuva. 

d) Desconfiança: incerteza das famílias camponesas na continuidade do projeto e 

dúvidas sobre o uso do recurso, dois problemas que criaram resistências devido às 

experiências passadas com outros projetos. 

e) Poder Público: falta de envolvimento do poder público municipal e a falta de 

credibilidade nas políticas públicas. 

f) Gestão coletiva: aversão ao molde coletivo de gestão causado por problemas 

prévios de articulação e mobilização social e a dificuldades quanto à logística das 

reuniões (deslocamento e alimentação), tanto pelas equipes quanto pelas famílias;  

g) Desarticulação: demora na liberação dos recursos por parte dos órgãos 

financiadores para iniciar os trabalhos gerou desânimo em alguns estudantes aprovados 

nos cursos Agroecológicos de alternância que precisaram trabalhar para contribuir com 

o orçamento família;  

h) Insegurança do Estado: longa greve dos servidores técnicos administrativos e 

os cortes do orçamento da UFG prejudicaram em muito as atividades dos projetos, 

assim como a instabilidade institucional decorrente das alterações provocadas extinção 

do MDA, no ano de 2016. 

Observa-se que as dificuldades encontradas na realização de projetos são 

questões estruturais, culturais e econômicas e que não são problemas a serem resolvidos 

em curto prazo.  

Nem todos os problemas foram superados, mas eles serviram para reorientar e 

reorganizar as atividades, da mesma forma que indicaram novas propostas de extensão e 

pesquisa-ação. As dificuldades, ao contrário do modelo difusionista, não emperrou o 

projeto. Elas foram pautadas em discussões e problematizadas com as famílias 
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camponesas, e alguns geraram movimentos de conscientização e organização para a 

luta.  

Já os resultados e os desdobramentos dos projetos são extremamente 

significativos, pois todos corroboram com a tese de que as ações de extensão podem 

gerar práticas contra hegemônicas e contribuir para a autonomia camponesa e 

educacional. Os destaques dos resultados dos projetos são: 

1. Implantação de lavoura comunitária de açafrão, reestruturação do estatuto da 

Cooperativa dos produtores de Açafrão de Mara Rosa, obtenção do Selo de 

Indicação Geográfica do açafrão de Mara Rosa e exportação da colheita via 

cooperativa. 

2. Constituição da área experimental e do Pomar agroecológico na UFG-Catalão, 

com demonstrações de práticas agroecológicas nas escolas e nos bairros 

ocupando lotes vazios.  

3. Resgate, plantio e disseminação e formação de banco de sementes crioulas de 

milho, feijão, fava, abóbora, arroz, dentre outras em parceria com movimentos 

populares de luta pela terra, com destaque para o Banco de Sementes do MCP 

em Catalão. 

4. Implantação de quatorze Núcleos de Estudos, Pesquisa e Extensão em 

Agroecologia e Campesinato e quatro NEDETs nas IPES do estado de Goiás, 

que se tornaram referências em agroecologia e assessoria de gestão social. 

5. Fortalecimento do vínculo das famílias camponesas com o campo, em especial 

os jovens, por meio da educação Agroecológica, e as mulheres por meio de 

Grupos de Mulheres que fortaleceram a produção de alimentos e de artesanato, 

bem como o acesso ao campo da política.  

6. Envolvimento com a comunidade escolar e universitária, que aproximou as 

famílias camponesas das IPES, gerando confiança mútua.  

7. Adoção de práticas agroecológicas, entendimento da redução de custos pela 

menor dependência de insumos externos e da adoção da certificação 

participativa. 

8. Aprovação de projetos junto ao CECANE, especialmente na UFG-Goiânia. 

9. Organização da produção e comercialização de alimentos para o PNAE da 

Secretaria Estadual de Educação e aumento dos contratos do PAA. 
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10. Atuação dos bolsistas dos projetos na Emater do estado de Goiás, em órgãos 

internacionais como o PNUD, em empresas próprias, enquanto professores e 

técnicos em universidades federais.  

11. Qualificação (pós-graduações) de 43 bolsistas e 347 publicações científicas 

sobre a extensão universitária agroecológica.  

12.  Produção de material didático e de planos de desenvolvimento: Cartilha sobre 

Fitoterápicos, Sementes Crioulas, Gestão, dentre outros.  

13. Publicação de livros, participação na Campanha permanente contra agrotóxicos, 

formação para outros estados, unidade experimental na EFAGO em Goiás.  

14. Formação de militantes agroecológicos no IF-Goiano Campus Urutaí. 

15. Curso Técnico em Agroecologia e Curso de Extensão Tecnológica em 

Agroecologia na cidade de Goiás.  

16. Criação do Centro de Formação Agroecológico de Hidrolândia (CEFAEH), 

primeiro centro de formação em agroecologia do Estado de Goiás, nas 

instalações da Escola Agrícola Municipal de Hidrolândia, Goiás. 

17. Elaboração de projetos Terra Sol, PAA, PRONERA, Intercâmbios, Troca de 

saberes. 

18. Fortalecimento Agroecologia no estado de Goiás, a partir da criação da Rede 

Agroecológica do Centro-Oeste, de certificação orgânica de famílias 

camponesas, criação de feiras agroecológicas e promoção de eventos e 

seminários. 

19. Assessoria que garantiu o acesso aos programas de compra institucional, de 

crédito, habitacional e de energia. 

20. Ampliação da autonomia e da autoestima por meio do resgate cultural dos 

conhecimentos tradicionais. 

21. Aumento do poder decisório de jovens, mulheres, assentados de reforma agrária 

e famílias camponesas envolvidos com os projetos. 

22. Criação da empresa GEPAAF Assessoria Rural, grupo que foi criado na EA-

UFG e desenvolve ações em Itapuranga, especialmente. 

23. Consolidação de CMRDS pelos projetos do NEDET. 

24. Certificação de 28 propriedades pelo IBD e ECOCERT e outras 15 em processo 

de certificação, o restante em transição agroecológica das 70 atendidas no 

projeto, especificamente de famílias camponesas dos municípios do entorno de 

Goiânia.  
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25. Curso Formação para professor em Agroecologia na cidade de Goiás. 

26. Webrádio de Agroecologia na cidade de Goiás. 

27. Constituição da feira da Copersil e aumento de filiados na ADAO em economia 

solidária, no entorno de Goiânia. 

28. Projetos com a FAO-INCRA e a criação do Fórum Goiano de Agroecologia. 

29. Criação e fortalecimento de cooperativas camponesas. 

30. Eleição de vereadores representantes das organizações das famílias camponesas 

e criação de secretarias de “Agricultura Familiar” nos municípios. 

Estes resultados decorrem de toda estrutura física e humana que os projetos 

proporcionaram, assim como do envolvimento das famílias e das organizações sociais e 

públicas. São sujeitos que compreenderam e empoderam-se das Políticas Públicas como 

um meio para o desenvolvimento agrário. 

 

4.3 Desdobramentos dos projetos de extensão agroecológica nas Instituições 

Públicas de Ensino Superior do estado de Goiás 

 

As ações dos projetos reverberaram tanto na realidade das famílias camponesas 

quanto das IPES. As IPES passaram a ser local de troca de saberes e construção coletiva 

de conhecimentos, enquanto parte da comunidade universitária se tornou consumidora 

dos alimentos agroecológicos produzidos pelas famílias camponesas. 

A capacidade de transformação dos projetos está intimamente ligada ao 

desenvolvimento de ações que promovem a reprodução social das famílias camponesas, 

as quais são absorvidas e reorganizadas pelas famílias de acordo com a consciência e a 

necessidade de cada uma. 

As famílias camponesas organizadas em assentamentos rurais e comunidades 

apoiadas por movimentos socioterritoriais de luta pela terra e com experiências em 

organização sindical se apropriaram com mais facilidade do conhecimento 

agroecológico construído pelos projetos e promoveram transformações não apenas nas 

IPES, mas em todo o município.  

O apoio e formação dos movimentos socioterritorias e sociais constroem 

consciência de classe, ao auxiliar o entendimento de expropriação e exploração 

impetradas pelo modo capitalista de produção. São estas que mais produzem de forma 

Agroecológica, como a cooperativa de Itapuranga, que tem apoio do MST e do STRI.  
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Da mesma forma, os coletivos, como os Colegiados também são importantes 

neste processo, pois fortalecem as famílias camponesas ao desenvolver práticas que 

antes estavam longe da realidade camponesa, justamente pela prática corriqueira da 

difusão da extensão do pacote tecnológico. 

A organização dos movimentos, das famílias camponesas e das IPES, por meio 

dos projetos, resultou em transformações no território das IPES, que passou a contar 

com práticas, ciência e movimentos agroecológicos. Para identificar essas práticas, 

levantamos dados da produção científica, cultural e de orientação no currículo Lattes e 

reportagens dos coordenadores dos projetos, assim como publicações nas páginas 

oficiais das IPES de Goiás sobre o tema. 

 

4.3.1 Efeitos na/da UFG – Regional Goiânia 

 

Sete professores do curso de Agronomia da UFG coordenaram quinze dos 41 

projetos de extensão pesquisados. Atualmente o curso é responsável pela coordenação 

de uma turma de graduação em Agronomia pelo PRONERA, com mais de 30 

estudantes oriundos de assentamentos rurais da Reforma Agrária; de um NEA e uma 

área de experimentação em Agroecologia; da Rede Centro-oeste de Agroecologia e da 

articulação da Feira Institucional Agroecológica nas IPES de Goiânia.  

Estas ações só estão em andamento porque são realizadas em parceria com 

movimentos socioterritoriais (MST, CPT, MCP, STRI), cooperativas e associações de 

famílias camponesas certificadas orgânicas ou agroecológicas, bem como outras 

instituições do poder público. Isso significa que a atuação das instituições públicas e 

organizações da sociedade civil interfere no processo de desenvolvimento proposto pelo 

Estado, que é da adequação das práticas dos sujeitos (sejam elas produtivas, 

profissionais, teóricas, intelectuais) ao mercado. 

A Escola de Agronomia desenvolve projetos de pesquisa e de extensão em 

Agroecologia e Reforma Agrária desde 2001. Entre 2001 a 2003, o então professor da 

disciplina de Extensão Rural, Joel O. B. Marin, desenvolveu os projetos de extensão 

“Plano de Desenvolvimento Sustentável do Assentamento Canudos e do Assentamento 

Marighella” e “Agricultura orgânica no Assentamento Canudos - GO: a transição para o 

desenvolvimento sustentável adaptado à agricultura familiar na Região de Cerrado”.  

O objetivo geral deste último projeto era viabilizar o processo de transição de 

um modo da produção tradicional, extensivo e com sinais de degradação do meio 
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ambiente, para um modo sustentável, que recupere o solo, preserve os recursos naturais, 

no sentido de construir um exemplo de desenvolvimento agrícola sustentável, em um 

assentamento com aproximadamente 350 famílias de trabalhadores rurais, nos 

municípios de Guapó, Palmeira de Goiás e Campestre. Antes mesmo da PNATER ou da 

PNSAN serem implantadas, o professor atuava em assentamentos e na produção 

agroecológica.  

O projeto “Criação e estabelecimento de processos agroecológicos no Município 

de Itapuranga, GO”, foi coordenado pelo mesmo professor citado anteriormente, a partir 

de 2004, o qual se tornou uma das primeiras inciativas para a constituição da atual Feira 

Agroecológica de Itapuranga e Organização de Agricultores Orgânicos de Itapuranga. 

O município de Itapuranga tem um histórico de luta e capacidade organizativas 

dos camponeses e trabalhadores assalariados rurais, especialmente por meio do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itapuranga (STRI) apoiados pela CPT e pela 

Diocese de Goiás e MST, que desde a década de 1970 lutam pelos direitos dos 

camponeses (SILVA, 2008). 

Em 1988, Itapuranga sediou o II Encontro Estadual do MST, onde se discutiu a 

mudança da secretaria estadual, que funcionava em Goiânia para o Sindicato municipal 

de Trabalhadores Rurais de Itapuranga (ESTÁCIO, 2018).  

Essa mudança ocorreu devido aos problemas financeiros que o MST goiano 

vivia para a estratégia de luta. Assim, o MST montou, em uma sala do STR Itapuranga, 

seu escritório estadual, que funcionou como apoio para a militância, pois ali chegavam 

as notícias e informações e encaminhamentos do MST nacional, o qual funcionou nesta 

mesma sala até 1997 (ESTÁCIO, 2018). 

Estes projetos foram diretamente responsáveis pela possibilidade de elaboração e 

realização de nove projetos desenvolvidos em Itapuranga, Brazabrantes, Caturaí, 

Hidrolândia, Palmeiras de Goiás, Guapo, Campestre, Caldazinha, Vianópolis, Silvânia e 

Baliza, Goiânia, Território Rural Rio Vermelho e nos assentamentos Canudos e 

Palmares.  

Da mesma forma que Itapuranga, os projetos foram desenvolvidos em 

municípios que já contavam com o apoio do MST. Por exemplo, o assentamento 

Canudos, que foi lócus de execução de cinco projetos da UFG-Goiânia, é resultado da 

mobilização do MST Goiano para a ocupação da Fazenda Palmeiras em 1997, com 124 

famílias. A fazenda abrangia terras de três municípios, Palmeiras de Goiás, Campestre e 

Guapó (Estácio, 2018). 
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 Da mesma forma, o projeto “Desenvolvimento Agroecológico no Entorno de 

Goiânia” também conduzido em 2004 na EA pelo professor Paulo Marçal, 

proporcionou a consolidação da ADAO, a criação do Centro de Formação 

Agroecológico de Hidrolândia (CEFAEH), primeiro centro de formação em 

agroecologia do Estado de Goiás, nas instalações da Escola Agrícola Municipal de 

Hidrolândia. 

 A reportagem do Jornal UFG “Fazenda incentiva a produção orgânica” 

publicada em 28 de outubro de 2016, apresenta a atuação do professor que iniciou com 

projetos agroecológicos e orgânicos em 2002, com a orientação de um projeto de 

mestrado que consistia no manejo de tomates convencionais sem o uso de agrotóxicos. 

Os resultados demonstram que o envolvimento dos professores transforma tanto a vida 

das famílias camponesas quanto a sua própria (GOMIDES, 2016).  

O professor chegou a ser vice-presidente da Associação para Desenvolvimento 

da Agricultura Orgânica de Goiás (ADAO-GO) e desenvolve o projeto de extensão 

Conversão para Produção Orgânica, cujas atividades se dividem entre o Campus 

Samambaia e a Fazenda Nossa Senhora Aparecida, onde se encontra a maior parte do 

plantio. Dos cerca de 370 hectares de área da fazenda, 170 estão distribuídos para 

vegetação nativa e o restante é certificado para a produção orgânica (GOMIDES, 2016). 

A transcrição da entrevista com o professor conta como foi o projeto e os resultados 

para a EA. 

“Em 2005, o manejo foi expandido para a produção de tomates orgânicos, 
além de outras culturas. Atualmente a fazenda tem mais de 30 espécies 
cultivadas, dentre elas feijão, araruta, amendoim, mandioca, cúrcuma, milho 
e soja. O nome do projeto já traduz o seu propósito, que é a conscientização 
para a produção e consumo de alimentos orgânicos. As ações são voltadas 
para profissionais da área de Ciências Agrárias, produtores e consumidores, e 
incluem palestras, visitas e orientações. Nas atividades, o interessado absorve 
as informações iniciais necessárias a respeito do que o professor chama de 
filosofia. “O que fazemos é um trabalho de educação para o consumo, de 
conscientização para um estilo de vida econômico e sustentável”, afirma. Os 
princípios dessa prática são evidenciados em todas as atividades 
desenvolvidas na fazenda. Os itens são cultivados em plantações abertas e 
estufas, sendo a última uma importante aliada na lida com a sazonalidade, 
principalmente na produção de tomate, ainda o carro-chefe da fazenda. Nas 
lavouras, aplicam-se técnicas de cultivo que estimulam um dos pilares da 
produção orgânica, que é a independência do agricultor. “Mostramos que, em 
um espaço só, o produtor pode plantar várias espécies. Por exemplo, fileiras 
alternadas de tubérculos, bananas e leguminosas. Isso garante produção para 
o ano todo”, explica Paulo, mostrando uma pequena plantação contendo 
diversas espécies cultivadas. As espécies são laboradas no tempo ideal de 
plantio e colheita de cada uma, alternando as culturas.  Para evitar o desgaste 
do solo e auxiliar no seu enriquecimento, é comum o uso de forrageiros, 
como o sorgo, antes de um novo semeio. A fertilização também é feita 
através de adubação natural, com o uso de húmus orgânico, produzido no 
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minhocário da fazenda. Sem nenhum sinal de insumos químicos ou 
modificados, esse trabalho gera uma produção variada, possibilitando que, 
em um mesmo espaço, o produtor possa colher, por exemplo, desde o tomate 
cereja à gigante variação espanhola. Para preservar toda essa diversidade, o 
professor mantém intacto algo que os produtores orgânicos consideram como 
sagrado: as mudas e sementes. Para eles, não é permitida a comercialização, 
mas a troca, muito comum em feiras, garantindo a dependência mínima de 
insumos externos, sejam eles fertilizantes ou sementes modificadas. Porém, 
nem todos conseguem suas próprias sementes e ainda não há empresas no 
país que as produzam. Uma lacuna que, na crença do professor, pode ser 
preenchida à medida em que a demanda por matéria-prima orgânica cresça. A 
produção da fazenda é revendida, semanalmente, nas feiras especializadas 
dos Mercados da 74 e Vila Nova, e a dica é chegar bem cedo, pois tudo é 
vendido rapidamente. Quem busca maior praticidade pode fazer seus pedidos 
online através do Orgânicos Pudica, cujo nome é uma homenagem à mãe do 
professor. O portal envolve, além da Nossa Senhora Aparecida, outros 
produtores da região, a fim de atender a demanda da lista de itens ofertados. 
As solicitações são entregues em domicílio aos sábados pela manhã” 
(GOMIDES, 2016).  
 
 

 

Figura 13 Divulgação das Feiras agroecológicas 
Fonte: https://jornal.ufg.br/n/92495-fazenda-
incentiva-a-producao-organica (2019) 

 

Figura 14 Professor Paulo mostra parte de sua 
produção e banco de sementes de milho crioulo 
em sua propriedade em Hidrolândia. 
Fonte: https://jornal.ufg.br/n/92495-fazenda-
incentiva-a-producao-organica (2019) 

  

Os projetos realizados na EA serviram como instrumentos e mobilização aos 

professores para reestruturar a Feira Agro Centro-Oeste Familiar (ACOF) para divulgar 

a Agricultura Camponesa. Antes a ACOF era direcionada para exposição e divulgação 

do conhecimento sobre a agricultura capitalista. Atualmente, a feira proporciona a 

socialização e a troca de saberes e também incentiva rodadas de negócio, 

comercialização e divulga produções científicas. 

Desde 2006 ela se tornou o maior evento do estado de Goiás destinado às 

famílias camponesas e suas organizações representativas, bem como para entidades do 

poder público e de outras IPES que atuam com as famílias camponesas de Goiás. As 

figuras 15 e 16 apresentam um pouco da ACOF.  
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Figura 15 Visão geral da ACOF que acontece no Campus Samabaia da UFG-Goiânia. 
Foto da autora, 2017 

 

 

 
Figura 16 Prefeitos de municípios do estado de Goiás recebendo o 
Prêmio Prefeito Amigo da Agricultura Familiar na ACOF 2019 em 
Goiânia. 
Fonte: Foto da autora, 2019 

 

 A EA responsável pela Rede Centro-Oeste de Agroecologia que até o momento 

coordenou duas caravanas agroecológicas com estudantes e famílias camponesas de 

todos o estado e mantém a Feira Agroecológica junto com a Escola de Nutrição da 

UFG, conforme figuras 17 e 18. A EA também coordena atualmente um PRONERA 

com mais de 30 estudantes de assentamentos e acampamentos da Reforma Agrária. 
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Figura 17 Folder de divulgação da II Caravana 
Agroecológica e Cultural do Centro-Oeste 
realizada em 2019.  
Fonte: https://aba-agroecologia.org.br/ii-caravana-
agroecologica-e-cultura-do-centro-oeste-em-
defesa-do-cerrado/ (2019) 

 
Figura 18 Divulgação da Feira Agroecológica 
Institucional das IPES de Goiânia.  
Fonte: https://proec.ufg.br/e/24224-feira-
agroecologica-no-conpeex (2019) 

 

Destacamos a publicação “Agricultura Familiar em Goiás: lições para o 

assessoramento técnico” de 2012, organizado por Medina, que foi construído a partir de 

diferentes trabalhos de assessores técnicos junto a famílias camponesas desenvolvidos 

em uma colaboração entre a UFG e a Cooperativa de Agricultores Familiares de 

Itapuranga (COOPERAFI), desenvolvidos no âmbito dos projetos estudados nesta tese.  

Essa “cartilha” apresenta exemplos do redirecionamento da extensão agrária 

realizada por estudantes do curso de agronomia da EA, mediados pelos projetos, e 

executadas a partir da convivência e do caminhar com as famílias camponesas testando 

as oportunidades do que já está na propriedade rural, entendendo que o planejamento 

deve ser feito individualmente com cada família a longo prazo, estabelecendo relação de 

confiança e visitas frequentes (MEDINA, 2012). 

 

4.3.2 Efeitos no/do IF Goiano – Campus Urutaí  

 

Conforme consta no currículo Lattes do Professor que coordenou o Projeto da 

Fazenda Agroecológica Vivá do IF Goiano, Campus Urutaí, as ações no Campus se 

configuram na participação de comissões em defesa de projetos de Agroecologia e 

Modos Orgânicos de Produção.  

O professor Dornelles coordena desde 2010 do Núcleo de Estudos e Pesquisas 

em Agroecologia- NEPA e atualmente é coordenador geral do Projeto Institucional em 
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Rede CVT em Agroecologia do IF Goiano (Edital 81/2013 CNPq). Desenvolve os 

seguintes projetos de pesquisa e extensão que convergem com o tema da Agroecologia: 

 Diagnóstico das ações executadas e desenvolvidas junto aos camponeses 

beneficiados pelo projeto CVT em Agroecologia, por meio de cadastro e 

agrupamento dos camponeses por comunidade e por perfil e as ações executadas 

desenvolvidas junto aos camponeses beneficiados pelo projeto; 

 Produção de alface orgânica em função da combinação da adubação com húmus 

de minhoca e biofertilizantes líquidos enriquecidos e 

 Efeitos agronômicos de formulações de biofertilizantes líquidos enriquecidos 

com minerais e turfas. 

Especificamente, logo após a implantação do CVT, foi criado o Curso de 

Agronomia do IF-Urutaí em 2015, o qual tem por objetivo “formar profissionais ativos 

com capacidade de análise crítica da realidade e competência para gerar soluções 

criativas e não apenas um aplicador e difusor de tecnologias, mas um propositor de 

soluções adequadas ao meio rural” (IF, 2015). 

A matriz curricular do curso possui disciplinas de Agroecologia e Agricultura 

Orgânica, que corroboram a proposta do curso. Em 2016 o IF Urutaí sediou a Feira 

Agro Centro-Oeste Familiar que é a maior feira de produtos, tecnologia e científica 

destinada às famílias camponesas do estado de Goiás.  

 O IF-Urutaí também possui o programa de Estágio de Vivência em 

Agroecologia e Modos Orgânicos de Produção, é ofertado anualmente pelo NEPA 

desde 2015. Contribui para formação de estudantes alinhados com as técnicas de 

manejo ecológico e capazes de se inserir no complexo contexto do campo da Ciência 

Agroecológica. 

 A principal publicação do NEPA é a “Cartilha Sementes Crioulas” produzida em 

parceria com o Projeto Agente Jovem de ATER / Escola Família Agrícola de Goiás 

(EFAGO), financiado pela Petrobrás e com a Universidade Estadual de Goiás (UEG), 

Comissão Pastoral da Terra (CPT) no projeto aprovado pelo CNPq- SECIS/MCTI 

(Edital Nº 81/2013).  Cartilha se encontra disponível no link 

https://agentejovemdeater.files.wordpress.com/2013/12/cartilha-sementes-crioulas.pdf. 
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Figura 19 Atuação dos professores e estudantes na 
Fazenda Vivá no IF Goiano em Urutaí. 
Fonte: Página online do IF Goiano – Campus 
Urutaí, 2019. 

 

 
Figura 20 Cartaz de divulgação da Feira Agro 
Centro-Oeste Familiar de 2016 realizada no IF 
Goiano em Urutaí 
Fonte: Página online do IF Goiano – Campus 
Urutaí, 2019 

 

As ações do NEPA reverberaram na criação do Núcleo de Estudos em 

Agroecologia (NEA) do Instituto Federal Goiano – Campus Avançado Hidrolândia.  

Conforme consta no documento de criação, este NEA tem a missão de socializar e 

construir conhecimentos sobre agroecologia, modos orgânicos de produção e 

comercialização de alimentos, e desenvolvimento e aplicação de tecnologias 

sustentáveis, como uso racional dos recursos naturais, oferta e consumo de alimentos 

saudáveis e melhoria da qualidade de vida da população. 

Dentre as diversas atividades de ensino, pesquisa e extensão, com média de 200 

horas semestrais, o NEA aprovou um projeto de extensão aprovado na Chamada 

MCTIC/MAPA/MEC/SEAD - Casa Civil/CNPq Nº 21/2016, na linha de Manutenção 

de Núcleo de Estudo em Agroecologia e Produção Orgânica (NEA), intitulado 

“Agroecologia e Produção Sustentável: Estratégia para a educação e promoção da 

segurança alimentar em Hidrolândia, Goiás”. 

 

4.3.3 Efeitos no/do IF Goiano - Rio Verde 

  

O IF Goiano do Campus Rio Verde coordenou o curso de Agronomia na 

modalidade de Pedagogia da Alternância na modalidade Técnico em Agropecuária entre 

2015 a 2017. Ao lado de parceiros como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
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Agrária (INCRA), o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o 

Movimento Camponês Popular (MCP) e Quilombolas, a instituição formou 20 jovens 

estudantes oriundos de vários municípios goianos e de cidades do interior do Piauí por 

meio do projeto “Formação profissional e mobilização comunitária da juventude 

camponesa goiana”, financiado pelo CNPq. 

Os estudantes eram, em sua maioria, jovens de comunidades quilombolas, de 

acampamentos e assentamentos rurais e também de famílias de camponesas. Durante 

cerca de dois anos, o grupo fez uma espécie de revezamento entre as dependências do 

Campus Rio Verde e suas comunidades, onde aplicavam, na prática, os conteúdos 

apreendidos. 

 
Figura 21 Dia da formatura do Curso Técnico em Agropecuária 
pelo projeto “Formação profissional e mobilização comunitária 
da juventude camponesa goiana”, financiado pelo CNPq em 
2017. 
Fonte: Página online do IF Goiano, Campus Rio Verde, 2019. 

 

Atualmente o IF Goiano de Rio Verde é parceiro do INCRA, PRONERA e UFG 

na oferta do curso de graduação em Agronomia na modalidade de Pedagogia da 

Alternância coordenado pela EA da UFG de Goiânia. 

Desde 2017 o IF de Rio Verde iniciou projeto de extensão com as mulheres do 

Acampamento Leonir Orback do MST, localizado no município de Santa Helena de 

Goiás. Este acampamento demanda a terra da Usina de Etanol Santa Helena. O projeto 

consiste em oficinas de panificação e realização da Feira Agroecológica semanal que 

acontece no pátio do Instituto.  
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4.3.4 Efeitos na UEG – Campus São Luiz dos Montes Belos 

 

 Esta instituição coordenou apenas o projeto do NEDET do Território Rural do 

Sudoeste de Goiás. Possui um programa de pós-graduação nível Mestrado em 

“Territórios e Expressões Culturais do Cerrado”, no qual a coordenadora do NEDET 

desenvolve pesquisas de gênero (mulheres) na Agricultura Camponesa desde 2016. Em 

2018, o Campus participou da coordenação e sediou a Feira Agro Centro-Oeste 

Familiar, conforme consta na figura 22. 

 

 
Figura 22 Cartaz de divulgação da Feira Agro Centro-Oeste Familiar de 2018 realizada no Campus de 
São Luiz dos Montes Belos da UEG.  
Fonte: Página online da UEG, 2019. 
 

 

4.3.5 Efeitos na/da UEG de Goiás 

 

Foram aprovados três projetos de extensão pelo curso de Geografia da UEG 

Campus Goiás, os quais foram submetidos aos editais MDA/SAF/CNPQ Nº58-2010, 

MCTI/MAPA/MDA/MEC/MPA/CNPq Nº 39/2014 e MCTI/MDA- INCRA/CNPq Nº 

19/2014- Fortalecimento da Juventude Rural. Estes projetos foram coordenados pelo 

professor Murilo Mendonça Oliveira de Souza que já vinha desenvolvendo a pesquisa 

intitulada “A territorialização de práticas agroecológicas entre agricultores camponeses 

nos municípios de Goiás-GO”.  

Todos os projetos propunham ações para a formação de estudantes, famílias 

camponesas e técnicos de Ater na temática da agroecologia, educação do campo e 

juventude. Os projetos proporcionaram a criação do NEA Gwatá, que é um núcleo 

universitário de referência para o Brasil na luta contra os agrotóxicos, especialmente por 
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produzir filmes e documentários denunciando a contaminação das pessoas e do meio 

amiente. 

Por meio dos projetos foi criada uma unidade experimental de práticas 

Agroecológicas e um curso de Extensão Tecnológica em Agroecologia na Escola 

Família Agrícola de Goiás (EFAGO) da cidade de Goiás. O Instituto Federal de Ciência 

e Tecnologia de Goiás não coordenou nenhum projeto de extensão, mas em 2016 

iniciou um Curso Médio-Técnico em Agroecologia. 

 Atualmente professor Murilo é membro da Associação Brasileira de 

Agroecologia na qual coordena o Grupo de Trabalho de Agrotóxicos. Participa da 

Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida, atuando em palestras, 

publicação de livros, como o Dossiê da Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

(ABRASCO), e como produtor executivo de filmes que denunciam a contaminação por 

agrotóxicos no país.  

Goiás é hoje o município do estado com mais assentamentos rurais, 26 no total, 

sendo assim um território de conflitos entre latifundiários, trabalhadores rurais e 

famílias camponesas, sendo os dois últimos organizados em movimentos como o MST e 

a CPT. O Gwatá compõe com essa rede de movimentos populares de luta pela terra da 

cidade de Goiás já consolidada, fortemente politizada e militante da Reforma Agrária e 

da liberdade social da classe camponesa.  

A rede é composta pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), MST, Escolas do 

campo, Território da Cidadania Vale do Rio Vermelho, Mestrado em Recursos Naturais 

do Cerrado (RENAC), EFAGO, Instituto de Capacitação de Pequenos Agricultores no 

Cerrado (ICPAC), Movimentos dos Pequenos Agricultores (MPA), Casa do Agricultor 

Familiar “Dom Tomás Balduíno”, Pastoral da Saúde, dentre outras.  

Essa mobilização social acontece em Goiás desde a década de 1980, quando foi 

o pioneiro nas ocupações do MST Goiano. A primeira ocupação do MST ocorreu em 

1982 na fazenda Mosquito, comprovadamente grilada por fazendeiros da região. Em 

1989 ocorreu a ocupação da Fazenda Europa, de 600 hectares, pertencente à família 

Caiado, localizada no município de Goiás, que ficou na história de organização do MST 

em Goiás (ESTÁCIO, 2018).  

 Um dos principais trabalhos do Gwatá é a produção de filmes e documentário do 

tipo denúncia, que tem como foco principal a valorização da vida e do território 

camponês e expõem a contaminação causada pelos agrotóxicos utilizados na agricultura 
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capitalista do estado de Goiás. As figuras 23 e 24 apresentam cartazes de dois filmes e 

dos debates propostos pela equipe do núcleo. 

Os debates, assim como a divulgação dos filmes em eventos nacionais e 

internacionais, em canais locais e mundiais, como na plataforma do Youtube23, 

demonstram que o Gwatá preconiza pelas práticas populares de educação.  

De 2013 a 2019 o núcleo produziu os seguintes filmes e documentários: Depois 

da Chuva de Veneno; Brincando na Chuva de Veneno: 5 anos depois; Sertão Serrado; 

Acampamento Dom Tomás Balduíno; Araguaia; Vala do rio do Peixe; Educação e 

direitos sociais: escolas do campo no município de Goiás; Vida  de luta/Une Vie de 

Luttes; O Voo da Primavera e Pontal do Buriti: brincando na chuva de veneno 

Ao construir filmes a partir da leitura dos sujeitos sobre os transtornos sofridos 

com a contaminação pelos venenos agrícolas e sobre a luta pela permanência na terra, o 

Gwatá promove informações conscientes sobre os efeitos da produção da agricultura 

capitalista, o que instiga a ao questionamento da aparente pujança do campo goiano. 

                                                           
23 Todos filmes e documentários estão disponíveis no canal do Yotube Essá Filmes. 
https://www.youtube.com/channel/UCIVvLoqDXRBD-vvQz3whz2Q 
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Figura 23 Divulgação do Cine Gwatá debate especial, 2018. 
Fonte: https://www.youtube.com/channel/UCIVvLoqDXRBD-vvQz3whz2Q 
 

 
Figura 24. Capa do filme Pontal do Buriti, brincando na chuva de veneno. 
Fonte: https://www.youtube.com/channel/UCIVvLoqDXRBD-vvQz3whz2Q 
  

O Gwatá ainda organiza exposições culturais (fotográficas, danças, cinema, artes 

plásticas), Debates, Eventos, Seminários e a Feira Agroecológica do grupo de mulheres 

dos assentamentos rurais de Goiás. Atualmente o Gwatá desenvolve projetos de 

pesquisa e extensão que versam sobre os temas Agrotóxicos e Questão Ambiental, 

Agroecologia e desenvolvimento territorial sustentável e Agroecologia e educação do 

campo. 

Com relação à publicação científica, a equipe do Gwatá organizou e publicou 

dezoito de livros, com artigos que envolvem as temáticas da Agroecologia, Juventude, 

Educação do Campo, Pesquisa Participante e Agrotóxicos. 
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Dentre as publicações do coordenador dos projetos da UEG de Goiás, 

destacamos a organização do livro “Extensão Universitária: metodologias e 

experiências”, de 2006, que apresenta experiências das ações de extensão desenvolvidas 

no âmbito da UEG e da UFG, com o objetivo de promover uma reflexão inicial em 

torno da problemática metódica em extensão universitária (SOUZA e CARVALHO, 

2016).  

A Diocese de Goiás coordena o encontro “O Grito e a Resistência no Cerrado: 

saberes e fazeres dos povos deste chão” que conscientiza os estudantes, professores e 

comunidade em geral e fortalece as comunidades envolvidas por meio de místicas que 

valorizam as pessoas e o coletivo dos povos indígenas e quilombolas em busca da 

melhoria ambiental do Cerrado. 

O Grito e a Resistência no Cerrado foi materializado em publicações temáticas. 

A primeira foi publicada em 2010 com tema geral do Cerrado, a segunda em 2012 com 

o tema Agroecologia, a terceira em 2014 com o tema da Agricultura Familiar, a quarta 

com o tema da Água em 2016 e a última em 2018 com o tema Cultura Camponesa. 

 Estas publicações são produções de textos, desenhos e poesias dos estudantes de 

instituições de ensino do munícipio de Goiás e envolve toda a comunidade escolar na 

discussão sobre o Cerrado e a importância dos povos tradicionais e das famílias 

camponesas na preservação e no uso consciente do Cerrado. 

 Da mesma forma, a CPT e a Diocese de Goiás, em parceria com o Gwatá, 

imbuída do compromisso de promover uma nova forma de produzir que respeite e 

conviva harmoniosamente com a natureza, publicou em 2016 a cartilha Práticas 

Agroecológicas: saberes e fazeres da agricultura camponesa.  

Essa cartilha é fruto das atividades realizadas na Escola Diocesana de 

Agroecologia, que é desenvolvida com camponeses dos municípios de Itaberaí, 

Heitoraí, Goiás, Itapuranga e outros municípios vizinhos e complementam as edições 

anteriores da cartilha “Primeiros Passos para uma Agricultura Agroecológica” também 

publicada pela CPT (CPT, 2016). 

  Verifica-se então que Goiás tem uma rede de apoio que sustenta e defende o 

campesinato perante a sociedade goiana, criando instrumentos de debate, divulgação e 

valorização tanto da cultura quanto da produção desta classe. Essa rede também apoia 

os projetos de extensão desenvolvidos na UEG, assim como são apoiados por eles.  
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4.3.6 Efeitos na/da UFG – Regional Catalão 

 

 Os projetos realizados pelos professores da UFG – Regional Catalão tinham por 

objetivos o resgate e a disseminação de sementes crioulas, em especial o milho, levar 

informática para o campo e constituir o Núcleo de Estudos em Agroecologia a partir do 

ensino, da pesquisa e da extensão de práticas agroecológicas. 

 O primeiro projeto intitulado “Resgate, produção, seleção e conservação de 

sementes crioulas e implantação de um banco de sementes na comunidade rural de São 

Domingos em Catalão (GO)”, foi desenvolvido a partir de 2005 e resultou na criação de 

um banco de sementes de milho crioulo.  

Pantaleão e Sobrinho (2019) contam que essas sementes foram trazidas por 

militantes do MPA e da Comissão Pastoral da Terra (CPT) de Goiás, que participaram 

da 3ª Festa Nacional das Sementes Crioulas em Anchieta, Santa Catarina, em abril de 

2004, para serem experimentadas em Goiás. Na safra 2004/2005, essas sementes foram 

cultivadas na cidade de Goiás, rendendo cerca de 14 mil quilos de sementes que foram 

distribuídos para 100 famílias de outros 22 municípios do estado de Goiás 

(PANTALEÃO e SOBRINHO, 2019). 

Conforme Guimaraes (2010), os professores do Curso de Geografia da 

Universidade Federal de Goiás - Campus Catalão em parceria com militantes do 

Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), que mais tarde se tornaria o Movimento 

Camponês Popular (MCP), iniciaram a atuação no resgate e seleção de sementes 

crioulas de milho, arroz, feijão, dentre outras. Esse projeto foi determinante para que o 

trabalho fosse disseminado pelo estado, com sustentabilidade e em condições 

adequadas, garantindo o acesso de 300 famílias às sementes crioulas. Atualmente o 

estado de Goiás possui 40 bancos comunitários de sementes crioulas. 

As sementes crioulas são o símbolo de resistência camponesa aos domínios da 

agricultura capitalista que controle o processo produtivo e de extensão agrícola. Ao 

deter as sementes e os insumos e comercializá-las por meio do pacote tecnológico torna 

os agricultores reféns do mercado.  

Para as famílias camponesas ter as próprias sementes e melhorá-las de forma 

participativa, significa ter nas mãos a garantia da soberania alimentar, que é a 

autonomia da nação para ter alimentação suficiente, estável e autônoma. Da mesma 

forma, sementes crioulas promovem a sustentabilidade através da agroecologia e a 
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liberdade das famílias camponesas e dos povos indígenas e quilombolas, perante o 

mercado de insumos.  

Quando a mobilização pelas sementes crioulas é feita a partir de movimentos 

socioterritoriais e do poder público, no sentido da produção de alimentos livres de 

agroquímicos, surge o debate da mudança na estrutura agrária, fortalece a organização 

dos camponeses, reivindica políticas públicas para a agricultura camponesa, dentre 

outros (GUIMARÃES, 2010).  

 
Figura 25 Integrantes do Movimento Camponês Popular, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra, Movimento das Mulheres Camponesas, Movimento dos Atingidos por Barragens, Levante 
Popular, MOTU e Movimento dos Atingidos pela Mineração ocuparam a sede da empresa DuPont 
Pioneer em Catalão, para protestarem contra a venda de sementes geneticamente modificadas para a 
agricultura em 2015. 
Fonte: Portal Catalão, 2020. https://portalcatalao.com.br/portal/noticias/cidade/camponeses-ocupam-
sede-da-pioneer-em-catalao,MTcyOTM.html 

 

 A rápida irradiação deste trabalho de resgate e produção de sementes no estado 

mobilizou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que por intermédio do 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), possibilitou que famílias camponesas de 

Catalão comercializassem as sementes que foram doadas para outras que ainda não 

tinham acesso.  

A continuidade dos projetos se consolidou no Programa de Sementes Crioulas, 

desenvolvido pela UFG-Regional Catalão, que se tornou um exemplo de pesquisa 

participativa sobre a gestão sustentável da diversidade genética.  

Atualmente o MCP é quem coordena o plantio e a distribuição de sementes 

crioulas, utilizando a técnica de camponês para camponês o movimento contribui para o 

resgate, avaliação, caracterização, seleção e conservação dos recursos genéticos locais. 

Entre 2006 a 2014, os integrantes do MCP de produziram mais de 400 toneladas de 
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variedades de herança tradicional de arroz, milho e feijão que estão sendo distribuídas 

para outros camponeses (RIBEIRO e CARNEIRO, 2014).  

Conforme pesquisa de Ribeiro e Carneiro (2014), no ano de 2013 o MCP contou 

com mais de mil famílias camponesas envolvidas no programa de sementes crioulas nos 

municípios de: Niquelândia, Mundo Novo, Crixás, Uirapuru, Guarinos, Santa 

Terezinha, Ipiranga de Goiás, Uruana, Faina, Itaguaru, Itapuranga, Jaraguá, Catalão, 

Ouvidor, Caldas Novas, Rio Quente, Orizona, Vianópolis, Pires do Rio, Ipameri e 

Pirenópolis no estado de Goiás. Com isso, implantaram em cada uma destas cidades 

acompanhamento e manutenção dos Bancos de Sementes nas Comunidades 

Camponesas de cada município.  

A Fundação Banco do Brasil (FBB) apoia o movimento de resgate e 

disseminação de sementes crioulas em Catalão desde 2007, por meio do projeto 

“Sementes Crioulas: Produzindo Vida, Renda e Cuidando da Biodiversidade” da 

Associação Estadual dos Pequenos Agricultores de Goiás (APEAGO), que conta com a 

EMBRAPA para capacitações. Os principais resultados desta mobilização estão 

descritos no site da FBB, sem data; 

Recuperação da autoestima das famílias camponesas, através da valorização e 
socialização dos seus conhecimentos com a produção de alimentos através 
das sementes crioulas; O fortalecimento da identidade e da cultura 
camponesa, possível com o resgate das sementes, das tradições, dos 
alimentos, práticas na forma de fazer agricultura; A capacitação política e 
técnica de mais de 200 guardiões e guardiãs das sementes crioulas através 
dos cursos, oficinas e encontros realizados; Resgate de centenas de 
variedades de sementes, mudas e raças crioulas; Melhoramento de variedades 
de sementes crioulas em parceria com pesquisadores da EMBRAPA; 
Organização de 5 bancos de sementes crioulas para selecionar e armazenar as 
sementes crioulas nas comunidades rurais; Implantação de mais 5 campos de 
experimento de sementes crioulas; Cerca de 4 mil famílias camponesas que 
receberam as sementes crioulas para plantar, em Goiás e outros estados; 
Socialização da experiência do MCP com camponeses e camponesas da 
África, América Latina, América Central e Caribe; Produção e 
Comercialização através do PAA de 800 mil Kg de sementes crioulas, entre 
arroz, feijão e milho. Diminuição no uso de insumos químicos e agrotóxicos 
através do incentivo as famílias camponesas para realização do processo de 
transição agroecológica; Melhoria da renda dos guardiões e guardiãs das 
sementes, através da comercialização das suas sementes crioulas; 
Minimização de custos das famílias camponesas que recebem as sementes e 
as preservam para plantar no ano seguinte, fortalecendo sua autonomia; 
Preservação da biodiversidade, através dos cuidados com as sementes 
resgatadas e com o meio ambiente; Realização de 8 seminários sobre 
biodiversidade e sementes crioulas (FBB, sem data).  

 

Estes resultados também fazem referência aos obtidos pelos projetos 

desenvolvidos pela equipe da UFG-Regional Catalão, uma vez que as ações se 

imbricam. Quanto mais entidades envolvidas nos projetos, maior é chance de ele ter 
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sucesso. As práticas estão contribuindo para a construção de um ambiente agrícola 

sustentável, com a elevação de renda e agregação de valores ambientais e sociais, 

criando as bases para a construção da autonomia relativa das famílias camponesas. 

Os projetos “Proposta de Implantação do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e 

Extensão em Agroecologia da Universidade Federal de Goiás – Campus Catalão (GO) e 

“NEPEA e parceiros a gerar desenvolvimento rural no Sudeste Goiano” também foram 

desenvolvidos por professores do curso de Geografia da UFG-Campus Catalão. 

 Os projetos modificaram o interior do Campus, com a criação do Complexo de 

Educação em Agroecológica na Fazenda UFG em Catalão, conforme a figura 26 

apresenta.  

 

Figura 26 Placa de inauguração do 
Complexo de Educação 
Agroecológica do NEPEA em 2016 
Fonte: Agrogeografia e 
Agroecologia, 2019. 
http://agrogeografia.blogspot.com/ 

 

O Núcleo de Estudos, Pesquisas e Extensão em Agroecologia da Universidade 

Federal de Goiás - Regional Catalão (NEPEA/UFG-Reg. Catalão) também organizou 

um Curso Básico à Distância em Agroecologia no ano de 2015, com 150 vagas. 

Trata-se de uma iniciativa que visa disseminar junto a um público amplo as 

bases científicas da alimentação humana do futuro, por meio de um curso de duração de 

60 horas, gratuito e à distância, sendo que camponeses e agentes de Extensão Agrária 

tinham prioridade. 

 O NEPEA também atuou na cidade de Catalão por meio do plantio 

agroecológico em terrenos baldios e hortas agroecológica nas escolas, e na realização da 

“Exposição Semanal de produtos agroecológicos”, destacadas nas figuras 27 e 28. 
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Figura 27 Cartaz de Divulgação da Feira 
Agroecológica de Catalão de 2012. 
Fonte: Agrogeografia e Agroecologia, 
2019http://agrogeografia.blogspot.com/2012/11
/nepea-e-parceiros-organizam-feira-sem.html 

Figura 28 O manejo da horta executado pelo NEPEA 
e pelos escolares 
Fonte: Acervo NEPEA 2015 

  

 Os pesquisadores e professores do NEPEA também organizaram e publicaram 

um Caderno Pedagógico em 2014 intitulado “A sustentabilidade”. Esta publicação é 

fruto da parceria com o projeto “Formação Socioambiental e Reciclagens – práticas de 

educação cidadã”, que tinha por objetivo realizar uma prática pedagógica inovadora 

voltada para a harmonia entre o ser humano e o ambiente, a partir do cotidiano de todos 

os envolvidos no ambiente escolar.  

 

4.3.7 Efeitos na/da UFG – Regional Jataí 

 

A análise dos projetos realizados na UFG Regional Jataí pelo NEAF traz mais 

detalhes sobre a elaboração, execução e resultados das ações dos projetos, uma vez que 

participamos na equipe de todos eles, ora como bolsista, ora como colaboradora, o que 

nos permite fazer considerações mais refinadas, pois elas surgem das nossas próprias 

vivências.  

 O processo histórico de constituição do município de Jataí é decorrente das 

migrações que aconteceu da região Sudeste para Centro-Oeste no final do século XIX. 

Famílias do estado de Minas Gerais e de São Paulo migraram para o interior de Goiás e 

começaram a ocupar terras que acompanham os afluentes da bacia do Rio Paranaíba no 

estado, em busca de terras e pastagem para criação de gado. A ocupação dessas novas 

terras era legitimada pela Lei de Terras e justificada pela queda da exploração aurífera, 

da abolição da escravidão e logo depois, da crise do café.  
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Até meados da década de 1980, o município de Jataí era constituído por 

latifúndios de exploração pecuária e famílias camponesas que produziam alimentos 

básicos em terras próprias, ocupadas ou em sistema em parceira.  Com o advento da 

revolução verde, Jataí se torna foco da produção de commodities, devido especialmente 

ao relevo e regularidade de chuvas. A cidade e o campo foram se transformando, até 

que chegou a ser a primeira produtora de milho safrinha do Brasil em 2006 e ser a 

terceira maior produtora de grãos do estado de Goiás (IBGE, 2006). 

A consolidação do município como lócus da agricultura capitalista, demandava 

da UFG-Campus Jataí a implantação de cursos de graduação em Agronomia e em 

Medicina Veterinária, que foram criados no final da década de 1990. Contribui para 

essa criação a extinção da Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária (ENGOPA). A 

Fazenda de pesquisa da Engopa que foi doada à UFG para a instalação dos cursos, que 

tinham como objetivo formar profissionais para prestar assistência técnica agrária ao 

complexo produtivo de grãos, carnes e exportação em plena expansão no município 

(lavouras, maquinários, insumos, distribuição e processamento industrial). 

De forma que, os cursos da área das Ciências Agrárias no âmbito da antiga UFG 

Regional Jataí tornaram-se cada vez mais concorridos, devido à alta demanda e 

elitização, ofertando uma formação que vai ao encontro dos princípios hegemônicos da 

agricultura capitalista na microrregião, preparando os futuros profissionais para se 

inserirem nessa lógica.  

De forma que a proposta de criação do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão 

em Agricultura Familiar (NEAF) no Campus Jataí24 (CAJ) da Universidade Federal de 

Goiás (UFG) em 2008, surge a partir da proposta alternativa de formação profissional, 

extensão e assistência às famílias camponesas de assentamentos rurais do município.  

 Ele surge a partir dos estudos sobre a questão agrária, o campesinato do estado 

de Goiás e a produção agrícola especialmente no município de Jataí, de apenas três 

professores do Campus, que contava com 139 docentes em 2008. 

                                                           
24 A UFG tem sua sede em Goiânia e a criação do Campus Avançado de Jataí (CAJ) se deu em função da 
política de interiorização das universidades públicas brasileiras por meio do Projeto Rondon e do Centro 
Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária (Crutac). Com a implementação do Projeto de 
Expansão das Instituições Federais de Ensino Superior, em 2005 a partir da Resolução Consuni 20/2005, 
em 11 de novembro de 2005, o Campus Avançado de Jataí passou a ser designado Campus Jataí, 
permanecendo a mesma sigla – CAJ. Posteriormente, com o Reuni a partir de 2008, a estrutura da 
universidade ampliou e passou por várias mudanças administrativas, com a aprovação do novo estatuto da 
Universidade, em janeiro de 2014, o Campus Jataí passou a ser denominado Regional Jataí (REJ). No mês 
de março de 2018, foi aprovada a Lei nº 13.635, que cria a Universidade Federal de Jataí (UFJ). O 
Campus da UFJ é constituído das atuais unidades acadêmicas de Riachuelo e Jatobá (Cidade Universitária 
José Cruciano de Araújo) (UFJ, 2019).  
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Inicialmente os projetos eram vistos por outros professores dos cursos de 

ciências agrárias da REJ como atividades de menor importância. De forma que os 

projetos travavam enfrentamentos com as práticas educativas e profissionais já 

consolidadas na REJ. 

O Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Agricultura Familiar (NEAF) foi 

instituído e coordenado pelo curso de Geografia, mediante aprovação na reunião do 

Conselho Diretor do Campus Jataí25 (CAJ) da Universidade Federal de Goiás (UFG), 

realizada no dia 9 de abril de 2008, como um programa de caráter multidisciplinar, 

vinculado administrativamente à referida Unidade (NEAF, 2008). Conforme o Artigo 

2°do regimento interno do NEAF (2008), ele tinha por objetivos: 

I. Interação com segmentos sociais vinculados à Agricultura Familiar; 
II. Aglutinação de docentes, discentes e técnico-administrativos que 

desenvolvem trabalhos nesta temática, seja na área do ensino, da pesquisa 
ou da extensão; 

III. Organização de um banco de dados sobre a agricultura familiar, 
particularmente da região Centro-Oeste e do Estado de Goiás, de forma a 
subsidiar os estudos e reflexões nesta área; 

IV. Promoção de atividades, tais como: palestras, simpósios, seminários, 
oficinas, estágios, conferências e outras referentes ao tema, bem como a 
participação em eventos promovidos por outras instituições; 

V. Divulgação das atividades, dos projetos de pesquisa e de e extensão 
promovidos pelo Núcleo, através de boletins, periódicos e meios digitais; 

VI. Estímulo à interdisciplinaridade no campo de investigação acerca da 
agricultura familiar. 

VII. Criação e manutenção de uma página na internet e/ou um periódico 
impresso ou on-line. 

 A concepção do NEAF foi baseada nas diretrizes da PNATER, atendendo a 

matérias como a interdisciplinaridade, a divulgação dos processos construídos e, 

principalmente, a inclusão da Agricultura Camponesa enquanto sujeito de pesquisa e de 

ação de extensão dentro da IES. 

                                                           
25 A UFG tem sua sede em Goiânia e a criação do Campus Avançado de Jataí (CAJ) se deu em função da 
política de interiorização das universidades públicas brasileiras por meio do Projeto Rondon e do Centro 
Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária (Crutac). Com a implementação do Projeto de 
Expansão das Instituições Federais de Ensino Superior, em 2005 a partir da Resolução Consuni 20/2005, 
em 11 de novembro de 2005, o Campus Avançado de Jataí passou a ser designado Campus Jataí, 
permanecendo a mesma sigla – CAJ. Posteriormente, com o Reuni a partir de 2008, a estrutura da 
universidade ampliou e passou por várias mudanças administrativas, com a aprovação do novo estatuto da 
Universidade, em janeiro de 2014, o Campus Jataí passou a ser denominado Regional Jataí (REJ). No mês 
de março de 2018, foi aprovada a Lei nº 13.635, que cria a Universidade Federal de Jataí (UFJ). O 
Campus da UFJ é constituído das atuais unidades acadêmicas de Riachuelo e Jatobá (Cidade Universitária 
José Cruciano de Araújo) (UFJ, 2019).  
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Figura 29 Sala do NEAF na Regional Jataí da UFG com o primeiro banco de sementes crioulas do 
Núcleo em 2011. 
Fonte: Acervo do NEAF 

Os projetos realizados no NEAF foram elaborados sem a participação das 

famílias camponesas envolvidas, classificados como projetos de oferta. A dificuldade 

para essa aproximação e conhecimento prévio das famílias estava na falta de 

organização social e mobilização no município de Jataí.  

Não havia relações entre a UFG-Regional Jataí e as poucas organizações de 

representação das famílias camponesas, que se resumiam ao STR, Sintraf e a 

COOPARPA (cooperativa que possui famílias camponesas em seu quadro de 

cooperados, mas trabalha com produção de commodities). 

A mobilização destes professores para a criação do NEAF iniciou em conjunto 

com a elaboração do projeto para a Chamada Pública Edital 

MCT/CNPq/MDA/SAF/MDS/SESAN - Nº. 36/2007 - Seleção Pública de Propostas 

para Apoio a Projetos de Extensão Tecnológica Inovadora para Agricultura Familiar.  

Nesse edital foi aprovado o primeiro projeto submetido no Campus Jataí: 

“Reaplicação, reprodução e disseminação de sementes de milho crioulo e implantação 

de um banco de sementes: estratégia para autonomia de agricultores familiares em Jataí 

(GO)”, mais conhecido como “Projeto Milho Crioulo”. Este projeto foi submetido e 

aprovado pelo CNPq no ano de 2007, entrando em funcionamento em fevereiro de 

2008, sendo que o Regimento Interno do NEAF foi aprovado logo depois, no dia 30 de 

abril de 2008. 
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Figura 30 Primeira visita das famílias camponesas na Regional Jataí para conhecer a produção de milho 
crioulo em 2008. 
Fonte: Acervo do NEAF 

Os currículos dos professores que criaram o NEAF possuíam produções em 

extensão e pesquisa que tinha ligação com práticas educativas direcionadas para a classe 

camponesa ou com potencial agroecológico. O professor Hildeu Ferreira da Assunção, 

agrônomo, havia realizado a ação de extensão Agricultura autossustentável de 1999 a 

2001. 

No currículo Lattes da professora Dinalva D. Ribeiro, sua atuação entre 06/1999 

a 12/2011 no CAJ foi realizada no ensino de Geografia na graduação com as seguintes 

disciplinas: Geografia Agrária, Geografia Regional, Movimentos Socioterritoriais no 

Campo, Geografia de Goiás e Planejamento Regional e Ambiental.  

Sua participação em eventos como debatedora entre 1997 a 2006 consistiam nos 

seguintes temas: Alternativas Produtivas para o Setor Agrícola Regional em 2006; 

Potencialidades e Limitações Produtivas do Sudoeste de Goiás em 2006; A Participação 

do Poder Público na Instalação do Complexo Araguaia, da Perdigão Agroindustrial/ 

S.A., no Município de Mineiros (GO) em 2006; Propondo a Integração da Geografia 

Agrária à Agroecologia: o Surgimento, a Expansão e a Viabilidade Agroecológica em 

2006; Investigação da Estrutura Fundiária e Detalhamento dos Minifúndios e Pequenos 

Estabelecimentos do Município de Jataí (GO) em 2006; Alterações no agro do 
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município de Jataí, no sudoeste goiano, como reflexo das mudanças na base técnica da 

produção na agricultura brasileira a partir da segunda metade do século XX em 2001 e 

A modernização da agricultura e as mudanças ambientais no cerrado em 1999. 

A educadora, professora Cátia R. A. A. Leal, tem no seu currículo Lattes 

atividades específicas da Educação Física que o curso em que está lotada, mas 

desenvolveu entre 2003 a 2006 o projeto de pesquisa Ação coletiva e práticas 

educativas na modernização agrícola do Sudoeste Goiano, que resultou na tese: Arapuca 

Armada: Ação coletiva e práticas educativas na modernização agrícola do Sudoeste 

goiano.  

A pesquisa de doutorado da professora objetivou compreender quais foram as 

ações dos diferentes agentes coletivos que pautaram processos educativos e culturais 

para a consolidação do processo de modernização da agricultura no Sudoeste goiano. 

Conforme Leal (2006) os agentes educativos, econômicos, culturais e religiosos de 

Jataí, sujeitos da pesquisa, não “permitiam” avultar outra prática agrícola que não fosse 

a da modernização a partir da maximização da produção. Sujeitos como camponeses, 

assentados de reforma agrária, ou pequenos produtores não tinham espaço nem voz no 

campo do Sudoeste Goiano.  

Também ministrou cursos de curta duração de extensão sobre Sociologia Rural / 

Pierre Bourdieu e a teoria da prática em 2001 e Educação na perspectiva dos diferentes 

agrarismos em 2007, ambos no CAJ.  Orientou estudantes de iniciação científica com os 

seguintes projetos: Ecoturismo e turismo agrário em 2007 e Turismo Agrário na 

perspectiva da multiplicidade também em 2007.  

Diante deste cenário de produção científica, orientações, cursos de extensão, 

disciplinas demonstram que a práxis destes professores, antes de 2008, já se efetivava 

em processos que incluíam a Classe camponesa como sujeita da pesquisa ou da 

extensão dentro do CAJ.  

Em entrevista com o Coordenador Produtivo deste projeto, fica claro que foi a 

aprovação na Chamada Pública que proporcionou a criação do NEAF e que já pretendia 

fazer ações de extensão em relação ao Campesinato.  

“Foi o início de tudo. Se não fosse a ideia de reunir naquela época pra fazer a 
proposta do projeto Milho Crioulo... Foi dali que surgiu a ideia de criar o 
Núcleo, durante e paralelo ao projeto. Enquanto um grupo trabalhou a 
composição na parte legal (do NEAF), o outro trabalhou na elaboração do 
projeto. Antes disso acho que o único movimento que tinha sobre agricultura 
familiar (no CAJ) era só meu, com palestra. Desde a época da Emgopa, 
quando fui pesquisador de 1994 a 1998, sempre via o pessoal do Senar dar 
curso para pequeno produtor. Criação de abelha, criação de peixe. Eu 
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participava e chamava as pessoas interessadas. Quando entrei para a UFG fui 
trabalhar no curso de Geografia, fiz algumas propostas de projetos, submeti 
muitos projetos no edital Universal (CNPq), nenhum foi aprovado. Dá até 
vergonha de ver quantos foram rejeitados. Os projetos submetidos eram para 
incentivar o agricultor a diversificar suas atividades da propriedade, pra sair 
dessa ideia de trabalhar com uma coisa só, para integrar.” (Prof. Hildeu 
Assunção, 2019).  

 
Nas últimas linhas da entrevista do Professor, ele aponta que seus projetos 

anteriores foram todos negados pelo CNPq e seu descontentamento. Com a injeção de 

recursos para o desenvolvimento de projetos de extensão nas IES financiados pelos 

Ministérios, especialmente o MDA e o MCT, professores e professoras puderam iniciar 

pesquisas e extensão com a classe camponesa dentro das IES.  

Entretanto, a sobrecarga de trabalho ao corpo docente das IES aumentou 

relativamente. Além das atividades de ensino, das pesquisas que já conduziam e das 

atividades administrativas, os docentes tinham que se dedicar integralmente aos 

projetos. O projeto do Milho Crioulo teve no decorrer de sua execução seis estagiários 

formados e quinze bolsistas estudantes, todos sob coordenação de três professores que 

não recebiam bolsa. 

Desde 2008, o Núcleo sofreu algumas baixas em relação à Coordenação da 

mesma forma que não conseguiu aglutinar mais que três professores, durante todo o 

período de existência. Por outro lado e devido aos oito projetos executados, formou 73 

bolsistas estudantes, 29 bolsistas graduados e 31 técnicos. 

O recurso dos projetos permitiu a estruturação do NEAF, que hoje conta com 

sala própria, equipamentos eletrônicos, ferramentas adaptadas às pequenas parcelas de 

terra, um veículo, uma biblioteca com 330 livros, um banco de sementes crioulas com 

270 espécies diferentes e a constituição do CVT-Ciagro que é uma área de 4,5 hectares 

onde são produzidos Modos Agroflorestais e ministrados cursos e oficinas.  

O aporte de recursos e a movimentação que os projetos trouxeram para dentro da 

REJ e aos poucos foi transformando a visão dos gestores da instituição, dos estudantes e 

de alguns (poucos) professores. O NEAF hoje é reconhecido como o Núcleo de 

referência em produção agroecológica e extensão universitária agrária da região 

Sudoeste de Goiás. 

Os projetos executados no NEAF desenvolveram tanto as instalações físicas da 

REJ, quanta a produção científica e a aproximação da comunidade acadêmica com as 

famílias camponesas. Por meio da execução destes projetos foi possível aprender e 
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ensinar, trocar conhecimentos agroecológicos e compreender os caminhos para a 

extensão significativa.  

Entre 2008 a 2017 o NEAF desenvolveu oito projetos de extensão. O projeto 

com maior impacto na infraestrutura da REJ foi a criação do CVT e do NEA em 2013, 

cujo título era: Centro integrado de agroecologia para treinamento, experimentação, 

validação e disponibilização participativa de tecnologias apropriadas à agricultura 

familiar, aprovado no edital MCTI/MAPA/MDA/MEC/MPA/CNPq Nº 81/2013. 

Por meio deste projeto foi obtida uma área de 4,5 hectares para o 

desenvolvimento das atividades do CVT, que possibilitou a constituição de SAFs dentro 

da fazenda escola da REJ e também oficinas e dias de campo direcionados para 

camponeses. O CVT é um oásis agroecológico cravado no meio do deserto de uma 

fazenda escola que produz soja e milho, conforme mostram as figuras 31 e 32.  
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Figura 31 Construção de SAF na área do CVT do 
NEAF em 2014. 
Fonte: Acervo do NEAF, 2014. 

 
Figura 32 Visão geral de um SAF com um ano de 
plantio na área do CVT no NEAF, em 2015. Ao fundo 
área cultivada convencionalmente com grãos na Fazenda 
Escola da UFG-REJ. 
Fonte: Acervo do NEAF, 2015. 

 

Os NEAs e CVTs atuam com práticas muito próximas a de um laboratório, pois 

o objetivo é experimentar, validar e disseminar práticas agroecológicas e orgânicas entre 

a comunidade acadêmica, agentes de Ater e famílias camponesas. Por mais que este seja 

um processo de construção coletiva, tem o perfil de unidade demonstrativa nas IPES. 

Essa estratégia pedagógica dista muito da realidade das famílias, uma vez que não 

possuem as condições financeiras, técnicas e intelectuais que os NEAs congregam.  

Por isso, os resultados dos NEAs e dos CVTs são mais efetivos na formação dos 

estudantes e na própria IPES. Assim aconteceu com o NEA da UFG-Regional Jataí, que 

em primeiro lugar alterou o NEAF para NEAAF, consolidando-o como Núcleo de 

Agroecologia dentro do Campus. Ao mesmo tempo, o projeto financiou toda a estrutura 
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do CVT, o plantio de SAFs que iniciou o trabalho de agricultura sintrópica na UFG-

REJ, bem como a compra de automóvel. 

Em 2019, com a construção do Prédio de Laboratórios Multiusuário, com 

recursos do FINEP e coordenação dos programas de pós-graduação em agronomia e 

geografia da UFJ, o NEAF ganhou status de laboratório e passou a ser identificado 

como Laboratório de Agroecologia e Agricultura Camponesa.  

 

4.4 Instituição da prática, da ciência e do movimento agroecológico por meio 

dos projetos do NEAF na UFJ e no Território Rural de Identidade Parque das 

Emas 

 

Entre 2008 a 2010, o NEAF aprovou três projetos que foram elaborados a partir 

do conhecimento prévio dos coordenadores sobre Agroecologia e técnicas 

participativas, sendo que as famílias camponesas nem conheciam estes termos. São os 

projetos ofertados, que atenderam mais a formação das equipes de professores, bolsistas 

e estudantes sobre Agroecologia, sobre as estratégias de ação de extensão significativa e 

sobre a pesquisa-ação.  

Essa primeira aproximação do modo de vida camponês e dos conceitos sobre 

Agroecologia, proporcionada pelos projetos, reverberaram na consciência sobre a 

realidade camponesa no município, bem como orientaram a composição de novas 

parcerias e projetos. 

Especificamente, o Projeto Milho Crioulo, aprovado no edital 36/2007, fora 

proposto a partir da experiência em resgate, reprodução e disseminação de sementes de 

milho crioulo em Catalão. Em Catalão, o projeto foi elaborado e executado em parceria 

com o Movimento Camponês Popular e comunidades de camponeses. 

Em Jataí, a proposta foi elaborada a priori, tendo como referência este projeto de 

Catalão, os objetivos do edital, as diretrizes da PNATER e a constatação de que as 

famílias camponesas fazem uso do milho para a alimentação humana, dos animais e 

como fonte de renda. A justificativa era apoiar as famílias na produção de sementes de 

milho crioulo para gerar independência em relação ao mercado de raçoes e sementes. 

Este projeto foi ofertado às famílias, sendo que a proposta só foi discutida depois da 

aprovação do projeto.  

O projeto foi executado no Assentamento Rio Claro entre 2008 a 2010, que era a 

comunidade agrária mais carente de Jataí, conforme a pesquisa feita no início do 
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projeto. Era composto quase que exclusivamente de idosos que trabalhavam com 

pecuária leiteira, ou seja, não eram, especificamente, agricultores.  

As famílias do Assentamento conheciam o milho crioulo como milho dos 

antigos, ou milho cunha, milho dente de cavalo. Elas se lembravam de auxiliar os pais e 

avós a plantar, colher, escolher e guardar as espigas no paiol para o plantio no ano 

seguinte, bem como do plantio consorciado com abobora, feijão e fava.  

A expropriação agrária, mais conhecida como “êxodo rural”, levou estas 

famílias recampesinadas a permanecer mais de 20 anos na cidade como trabalhadores 

assalariados. Junto com a maciça comercialização de sementes e insumos pelas 

industriais agrícolas e a propaganda de alta produtividade, ele foi responsável pela perda 

do contato com a cultura do plantio e da estocagem de sementes crioulas.  

As ações realizadas nos projetos possibilitaram práticas contra hegemônicas na 

produção e comercialização das mercadorias das famílias camponesas, bem como o 

primeiro acesso aos programas de compras institucionais, no caso o PAA, que 

aumentou a renda das famílias camponesas. Dois agricultores comercializaram a 

produção do milho pelo PAA, gerando uma renda de R$ 3.500,00 não esperada e muito 

bem vinda. Da mesma forma, duas famílias comercializaram o milho seco e três fizeram 

silagem do milho verde para tratar o gado na época da seca.  

O curso sobre a produção de silagem foi uma demanda das famílias que 

trabalhavam com gado de leite, e que tinha como meta manter a produção de leite na 

estiagem. Na visita a campo em 2019 encontramos quatro famílias que ainda fazem a 

silagem conforme ensinado pela equipe do projeto, sendo a única prática que 

permaneceu com as famílias.  

Entretanto, a maioria das práticas se restringiu ao período de execução do 

projeto. Por exemplo, a lavoura de milho crioulo e os SAFs, que foram as duas ações 

práticas dos quatro primeiros projetos do NEAF, foram abandonados pelas famílias 

camponesas assim que o projeto findou. Em pesquisa identificamos que a saída das 

famílias dos programas de compra institucional e a entrada no PNPB, foram 

responsáveis pelo abandono das práticas agroecológicas desenvolvidas nos projetos. 

Entretanto, em entrevistas, todas as famílias afirmam que gostaram e aprenderam muito 

com os projetos, e se possível, querem retornar a trabalhar em parceria com o NEAF.  

As famílias do Assentamento Rio Claro decidiram por não assumir o controle do 

banco de sementes do milho crioulo, pois não tinham condições de se responsabilizar 
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pela distribuição e recebimento das sementes, uma vez que a maioria deles não tinha 

carro e nem disponibilidade de tempo, conforme afirmaram em entrevista.  

A partir daí o NEAF coordenou o banco de sementes em 2009. A equipe 

selecionou e emprestou 500 quilos de sementes de milho crioulo Caiano da safra 2008 a 

25 famílias camponesas de assentamentos rurais de Perolândia, Jataí e Doverlândia. Em 

2010 o banco foi repassado para o Assentamento Terra e Liberdade em Jataí, que 

também não funcionou neste Assentamento, pois as famílias não participaram do 

projeto. Em 2011 o NEAF resgatou o Banco de Sementes e atualmente ele está 

desativado. 

Em 2019, ao pesquisarmos as famílias de Perolândia e Jataí que receberam o 

milho, nenhuma o produz ou possui sementes atualmente. Uma das explicações relatada 

pelas famílias camponesas por abandonar o plantio do milho crioulo foi a entrada do 

PNPB nos assentamentos em 2010.  

As empresas que compram a soja dos assentados pelo PNPB usam a mesma 

lógica comercial e produtiva da agricultura capitalista. Sendo que, para produzir a soja 

na safra e depois o milho na safrinha com o apoio da cooperativa e do programa, é 

obrigatório comprar todo o pacote tecnológico industrial dos insumos, sementes 

certificadas (royalties) tanto da soja, quanto do milho.  

Caso algum agricultor queira usar outras sementes (varietais ou crioulas) ele não 

terá sua lavoura segurada. Ou seja, o PNPB sufocou a semente do milho crioulo nos 

assentamentos de Jataí e Perolândia, da mesma forma que substituiu a produção de 

alimentos nestes assentamentos.  

Na observação feita a campo realizado em julho de 2019, demonstra o desastre 

causado pelo PNPB no Assentamento Rio Claro. Apenas três das dezessete famílias 

tinham variedade e quantidade suficiente de alimentos de consumo imediato cultivados 

no quintal. Os outros compram vegetais nos supermercados, pois a soja ocupa toda a 

área do lote e os insetos e os venenos usados não permitem a produção de alimentos. 
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Figura 33 Lote no Assentamento Rio Claro com lavoura de milho colhida e ao fundo a horta totalmente 
protegida para evitar ataque de insetos. 
Fonte: Trabalho de campo, 2019. 

Duas famílias ainda produzem e comercializam via PNAE e PAA, mas cultivam 

apenas um alimento, no caso cenoura e melancia. Ambas estavam sendo cultivadas 

numa área distante da soja, mais próxima do curso de água, para evitar a contaminação 

e a perda causada pelos insetos que migram das lavouras. 

O Projeto “Jovem Rurais”, aprovado no edital MCT/CNPq/CT-

AGRONEGÓCIO/MDA - Nº 23/2008 - Programa Intervivência Universitária, abrangeu 

60 jovens de quatro municípios e seis assentamentos da microrregião Sudoeste. Estes 

jovens realizaram quatro vivências em práticas agroecológicas, formação política e 

atividades culturais durante uma semana no Campus Jataí, durante quatro férias 

escolares entre 2009 a 2011. 

O projeto foi elaborado com base na pedagogia da alternância, sendo que a cada 

vivência os jovens teriam que colocar em prática alguma das atividades apreendidas 

durante as atividades da vivência. O objetivo era que eles se transformassem em 

multiplicadores das práticas agroecológicas em seus assentamentos rurais.  

Conseguimos informações sobre dez destes 60 jovens. Todos os dez jovens 

gostariam ou tentaram estudar em cursos de graduação, mas apenas duas conseguiram. 

Sendo que uma iniciou agronomia, foi bolsista do projeto NEDET em 2016, mas não 



190 
 

terminou o curso e outra fez mestrado em Geografia e hoje é professora da rede 

estadual.  

Oito deles continuam produzindo no lote, seja conduzindo lavouras de grãos ou 

na produção de leite, ao mesmo tempo em que realizam trabalhos a terceiros, 

especialmente como operadores de máquinas na época da produção dos grãos. Dentre os 

oito, apenas um executa as práticas dos cursos realizados no projeto, pois a produção no 

seu lote é direcionada aos programas que compram alimentos (PAA e PNAE). 

 
Figura 34 Acompanhamento da silagem de milho construída com conhecimentos repassados no projetos 
Jovens Rurais por um dos jovens do Assentamento Rio Claro em 2010. 
Fonte: Acervo do NEAF. 

Eles afirmam que apreenderam e ainda detém o conhecimento das vivências, 

tendo consciência que as práticas Agroecológicas são boas para sua saúde e para a terra, 

mas dependem do trabalho que já executam e não tem tempo nem motivação para 

trabalhar de forma agroecológica.  

Os projetos de Redesenho Agroecológico, aprovados nos editais 

MCT/CNPq/MDA/SAF/Dater Nº 033/2009 e MCT/AÇÃO TRANSVERSAL/CNPq n º 

29/2009, foram executados no Assentamento Santa Rita, em Jataí entre 2010 a 2012. Da 

mesma forma que os outros dois projetos anteriores (Milho Crioulo e dos Jovens 

Rurais) foram ofertados às famílias camponesas e respondiam às demandas da 

PNATER.  

Os objetivos destes projetos eram melhorar a produção da pecuária de leite a 

partir do redesenho agroecológico da produção e uso de tecnologias sociais. Estes 

objetivos não foram decididos em conjunto com as famílias que receberam os projetos. 
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Por isso, os dois projetos foram totalmente reformulados logo no início das 

ações e de acordo com a demanda das famílias, especialmente das mulheres para a 

produção de alimentos direcionados ao PAA e PNAE.  

A readequação dos projetos foi direcionada para a construção de ambientes 

protegidos (estufas), as quais serviram às famílias enquanto elas estiveram vinculadas 

aos programas, sendo que, ao se desvincularem dos programas, voltaram a produzir 

apenas na horta no quintal de casa (que nunca foi abandonada). 

As famílias afirmam que ainda conhecem as práticas apresentadas nos cursos, 

como as caldas naturais de controle de fungos e insetos nas hortas, os SAFs, dentre 

outros. Mas não as fazem no lote, porque não acham ser preciso, conseguem conviver 

com a pouca aplicação de agrotóxicos necessária a produção de alimentos. 

As famílias afirmam ainda que estes dois projetos alertaram para o 

desmatamento desnecessário da vegetação nativa presente nos lotes, mas admitem que 

agora não há mais o que fazer, pois não tem forças nem vontade suficientes para iniciar 

outro processo de produção que carece de tanta força de trabalho.  

As famílias do Assentamento Santa Rita também são em sua maioria idosos com 

sérios problemas de saúde, que vivem da aposentadoria e da venda de poucos alimentos. 

Em entrevista, afirmam que gostariam de ser parceira em outros projetos com a UFG, 

especialmente de assistência com os estudantes de medicina veterinária para tratar do 

gado e dos pequenos animais (granja de frangos caipira melhorado).  

Como visto, os projetos que trazem uma proposta pré-elaborada e que possuem 

pouco tempo de execução, não condizem com a lógica do modo de vida nem do 

aprendizado camponês. A pseudoparticipação das famílias em projetos impostos de 

cima abaixo faz com que o senso de pertencimento demore a aflorar ou nunca aflore.  

Identificamos que os projetos são apelidados pelas famílias camponesas, como o 

“projeto da universidade, do NEAF, do professor ou da professora tal”, mas nunca 

como algo do assentamento ou da família. Encontramos nos depoimentos falas como “a 

estufa da UFG”, “o milho crioulo do projeto”, “as caldas dos meninos” (em referência 

aos bolsistas que faziam a demonstração do preparo). 

 Ou seja, quando os projetos são ofertados, as famílias recebem, mas não o 

absorvem como está na proposta, uma vez que são práticas impostas, não foram 

decididas a partir do diálogo que deveria ter acontecido antes da elaboração do projeto. 

Assim, mesmo que as estratégias sejam participativas, a comunicação não acontece. A 
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extensão feita pelas equipes dos projetos foi pensada de forma a incluir os sujeitos 

depois que o processo já está em andamento, o que não a torna inclusiva.  

As principais transformações causadas pelos projetos aconteceram dentro e na 

Regional Jataí. Elas consistem na formação e pós-graduações de estudantes, bolsistas e 

professores, publicações científicas, estruturação do NEAF, o conhecimento sobre a 

realidade e a aproximação das famílias camponesas.  

 Dentre os resultados deste processo, destacamos a formação de sete doutores 

com pesquisas em temas transversais sobre Agroecologia; aprovação de um docente 

para atuar na área de Extensão Rural no Campus de Monte Carmelo da UFU e um 

técnico em administrativo em educação na UFG; contratação de dois técnicos para atuar 

na Emater do estado de Goiás e no Projeto Bem Diverso, vinculado à PNUD-FAO e a 

recampenização de três bolsistas.  

O projeto do CVT-NEA desenvolvido de 2014 a 2016 no NEAF, foi aprovado 

no edital MCTI/MAPA/MDA/MEC/MPA/CNPq Nº 81/2013, e proporcionou um salto 

de qualidade nas ações de ensino, pesquisa e extensão do NEAF. 

Os projetos de CVT e NEA, que deram origem a doze núcleos no estado de 

Goiás, são uma demanda da PNAPO e estavam listados como atividade prioritária no 

PLANAPO (2013-2015) que era o Conhecimento, que engloba ações de Ater e Ensino e 

Pesquisa. Conforme o PLANAPO (2016-2019), as “atividades relacionadas à 

agroecologia e produção orgânica realizadas pelos NEA beneficiaram mais de 45 mil 

pessoas, entre agricultores(as) familiares, agentes de Ater e outros públicos” (CIAPO, 

2016). 

A Embrapa participou como agente do PLANAPO, ao criar um Portfólio de 

Modos de Produção de Base Ecológica e aprovar, em 2015, um conjunto de projetos 

que formaliza a relação entre a Empresa e os Centros Familiares de Formação por 

Alternância, ampliando a interação com os Centros (CIAPO, 2016). 

Observa-se que há uma lacuna que nove anos entre a Lei de Orgânicos e o 

PNAPO. Entendemos que essa lacuna na verdade era preenchida pelas ações da 

PNATER e da PNSAN. Ambas também eram gerenciadas por entidades do poder 

público e da sociedade civil e, em especial a PNATER. 

Diante dessa premissa, os agentes, as pesquisas, a produção, dentre outros 

serviços da Ater não teriam mais a obrigação de orientar suas ações nos princípios da 

Agroecologia, o que desestabilizou o trabalho de transição Agroecológica das famílias 

camponesas do país, o qual vinha sendo construído desde 2003 pelo Dater/MDA. 
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Para consolidar as ações do PLANAPO foi previsto que pelo menos 30% das 

equipes técnicas de agentes de Ater fossem compostas por jovens, com idade entre 18 e 

35 anos e que seria preciso qualificar a oferta de Educação Profissional e Tecnológica 

do Campo, das Florestas e das Águas nas redes públicas.  

Nesse sentido, foi criada a Comissão Nacional de Educação Profissional e 

Tecnológica do Campo, das Florestas e das Águas nas redes públicas, no âmbito da 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica/SETEC/MEC, que tinha como 

objetivos: subsidiar a construção, o desenvolvimento e a avaliação das políticas de 

Educação Profissional e Tecnológica que atendam às especificidades dos povos do 

campo, das florestas e das águas; propor referenciais e diretrizes para as Redes Públicas 

que atendam às especificidades dos povos do campo, das florestas e das águas; e 

acompanhar a operacionalização da Bolsa-Formação no âmbito do Pronatec e propor 

melhorias nos processos relacionados ao atendimento dos povos do campo, das florestas 

e das águas (CIAPO, 2016). 

De forma que, foram levantados recursos para a implantação de NEAs e de 

CVTs, inclusive com o lançamento de editais exclusivos para as instituições públicas de 

ensino profissional técnico, para construir e compartilhar conhecimentos agroecológicos 

em 2013. O NEAF aprovou um projeto de CVT e NEA.  

Para a seleção dos bolsistas do projeto levou em consideração a história de vida 

de cada um, valorizando aqueles que são filhos de camponeses, fizeram curso técnico 

agrícola ou já atuaram como agentes de Ater.  

O projeto do NEA proporcionou a formação em Agroecologia para os bolsistas e 

estagiários assim que o projeto entrou em execução. Eles conheceram as experiências de 

produção e organização social pautadas na Agroecologia nos municípios de Itapuranga, 

Pirenópolis e Brasília e seu entorno. A equipe recebeu formação sobre técnicas 

participativas, políticas públicas, orgânicos e agroecologia, campesinato, o que refletiu 

positivamente na condução das atividades de extensão.  

Dentre os sete estagiários graduados, três cursaram o mestrado e dois estão 

cursando doutorado com pesquisas em Agricultura Sintrópica. Um dos bolsistas foi 

contratado para ser agente de Ater na Emater no Norte de Goiás e outro foi contratado 

pela PNDU para trabalhar no Projeto Bem Diverso atuando com os povos cerradeiros 

do Norte de Goiás. Entrevistamos este estagiário que deu o seguinte depoimento sobre o 

que significou a participação dele no NEAF. 
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“O NEAF foi meu primeiro contato dentro do curso com a área social [...] 
Quando fui fazer a entrevista para o Projeto Bem Diverso, já tinha colocado 
no meu currículo que trabalhei no NEAF e no CVT e fiz questão de contar 
sobre a minha experiência. Por conta disso, ganhei pontos na avaliação e fui 
o único de Goiás a ser escolhido” (Renan Matias, 2019. Estagiário do NEAF 
de 2014 a 2016). 

Da mesma forma, entrevistamos uma bolsista do projeto sobre as transformações 

que o NEAF poderia ter causado no entendimento dela sobre os planos para o futuro 

como profissional, por ser recém-formada em agronomia. Ela afirmou que “Minha 

vontade é comprar uma terrinha e sumir para roça, viver da minha arte e do meu 

alimento; rica talvez não fique, mas vou viver em paz. O NEAF que me fez pensar 

assim” (Fabíola Rodrigues, 2019). 

 Já o bolsista de graduação formado em biologia que atuou no NEA/CVT durante 

dois anos, explicita que o NEAF proporcionou os meios para o estudo. Segundo ele: 

“O NEAF me ajudou com os livros que não tinha acesso. Eu pude estudar e conhecer 

sobre SAF que era o que eu queria para minha vida” (Paulo, 2019). Em 2020 Paulo 

comprou um sítio na Chapada Diamantina e está produzindo e se reproduzindo 

socialmente a partir da Agroecologia e dos SAFs que iniciou nas terras.  

A experiência proporcionada por este projeto, juntamente com a história de vida 

dos bolsistas, influenciou diretamente na formação de profissionais aptos a atuar com 

famílias camponesas. O NEA CVT NEAF passou a ser valorizado perante à instituição 

REJ-UFG pela materialização em uma área experimental dentro do Campus, como um 

marco territorial. Infelizmente, o NEA/CVT não teve um grande impacto nas famílias 

camponesas do município.  

Em 2014 o NEAF aprovou o NEDET do Território Rural de Identidade Parque 

das Emas, pelo edital CNPq/MDA/SDT 11/2014. Este projeto foi o primeiro a ser 

realizado pelo NEAF a partir de uma demanda, que veio do Colegiado Territorial, o 

qual foi instituído no Território em 2008 e homologado pelo MDA em 2013.  

Este dado é importante na medida em que ser um projeto de demanda fez toda 

diferença para sua continuação. O Colegiado e o Território já existiam e executavam as 

plenárias e as outras atividades sem o NEAF. Diferentemente dos outros projetos, que 

foram todos iniciados pela ação do NEAF, quando findaram as práticas executadas 

também definharam.  

Dessa forma, um projeto criado por demanda de um coletivo ou movimento que 

é autônomo, será mais uma ferramenta de fortalecimento e qualificação do coletivo, que 

não dependerá da continuação do projeto para sua existência. Todos os projetos que 
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possuem essa característica tiveram rebatimentos e continuações mais expressivas e 

mais autônomas para as famílias camponesas. 

A chamada pública 11/2014 NEDET tinha por objetivo apoiar financeiramente 

projetos que visem à implementação e manutenção de núcleos de extensão em 

desenvolvimento territorial por meio de ações de extensão e pesquisa envolvendo o 

assessoramento, acompanhamento e monitoramento das iniciativas de desenvolvimento 

territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário no âmbito do programa 

Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária e do Plano 

Nacional de Políticas para as Mulheres, em especial, na sua interface com as mulheres 

do campo e da floresta.  

A proposta do NEDET que foi aprovada seguiu os objetivos do edital e propôs a 

elaboração do Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável (PNDTRS) do 

Território, uma vez que ele ainda não havia sido construído. O Território Parque das 

Emas é reflexo da concentração fundiária que ocorre em todo estado de Goiás. O 

Colegiado e o NEDET não tinham poder para mudar tal realidade, conforme 

apresentado na figura 35. 

 
Figura 35 Concentração fundiária no Território Rural de Identidade Parque das Emas. 
Fonte: NEDET, 2016. 

O processo de constituição dos NEDETs nos Territórios foi dividido em duas 

etapas, sendo que na primeira, ocorrida em 2013, foram aprovados onze projetos em 

nove universidades, alcançando 51 territórios de oito estados e 135 pessoas envolvidas.  

A segunda etapa aconteceu em 2014, que o NEAF participou. O MDA/SDT e a 

Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR) 



196 
 

destinaram R$ 86,5 milhões para elaborar projetos de NEDET que atendessem os 138 

Territórios Rurais ou da Cidadania. Foram aprovados 90 projetos em 48 IPES, 24 

estados mais o Distrito Federal e envolveu 511 pessoas.  

Em 2015 havia, ao total, 101 projetos em andamento, sendo desenvolvidos em 

189 territórios rurais, por 54 IPES em 27 unidades da federação com o envolvimento 

direto de 648 pessoas nas atividades no âmbito dos territórios rurais.  

Afirmamos no início dessa discussão que o NEAF não tinha proximidade com as 

organizações representativas das famílias camponesas, inclusive com o Colegiado 

Territorial. O convite foi feito a partir do conhecimento dos membros do Colegiado 

sobre o NEAF e sua atuação em Jataí e porque o edital requeria que uma instituição 

pública de ensino superior, de preferência localizada no Território, submetesse a 

proposta.  

Por ser um projeto de demanda, a proposta foi feita a partir do que exigia o edital 

e às atividades que o Colegiado já realizava. Este projeto proporcionou ao NEAF atuar e 

criar conexões nos nove municípios do Território Rural de Identidade Parque das Emas.  

O Território Rural de Identidade Parque das Emas nasceu a partir da 

mobilização do Sintraf de Jataí e de Perolândia. O objetivo era acessar o recurso do 

PROINF, antigo PRONAF Infraestrutura, uma vez que para acessar este recurso 

destinado à construção de agroindústrias ou compra de maquinários, era necessário ter 

instituído o Território.  

De acordo com o diagnóstico feito pelo NEDET, em 2015 o Território é 

composto de nove municípios da microrregião Sudoeste de Goiás, sendo Aporé, 

Aparecida do Rio Doce, Chapadão do Céu, Jataí, Mineiros, Perolândia, Portelândia, 

Santa Rita do Araguaia e Serranópolis; cinco Cooperativas de famílias camponesas; 

quinze Assentamentos do PNRA/INCRA com 672 famílias; um Assentamento do 

Banco da Terra com 61 famílias; cinco Assentamentos de Crédito Fundiário com 87 

famílias; dois SINTRAFs em Jataí e Perolândia; cinco STRs em Jataí, Perolândia, 

Serranópolis, Santa Rita e Mineiros; sete Acampamentos coordenados pelos MST, 

FETRAF, STR, PARQUE DAS EMAS, TERRA LIVRE; 1378 DAPs ativas e 1.915 

estabelecimentos rurais em que a condição do produtor é “Agricultor Familiar” (IBGE, 

2006). 

No ano de 2008 foi criada a coordenação coletiva do Território. Em 2009 foi 

implantado o PAA municipal, em 2010 o PNAE. Em 2011 é criada a Cooperativa 

virtual da Agricultura Familiar de Jataí (COOPFAS) por meio da Emater de Jataí, da 
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mesma forma que na Emater de Mineiros nasce a Cooperativa dos Agricultores 

Familiares de Mineiros (COOPERMIN) em 2011. Em 2009 a Associação do 

Assentamento Três Pontes em Perolândia coordena um PAA e nasce a Cooperativa do 

Assentamento Três Pontes (COOPERPONTES) em Perolândia. O NEAF também foi 

criado em 2008 na UFG-REJ. 

Na entrevista realizada com a professora Márcia M. de Paula da Unifimes 

(Centro Universitário de Mineiros), que também é agente de Ater da Emater, ela 

informou que as práticas de extensão agrária agroecológica que ela e sua equipe 

desenvolvem no município de Mineiros são direcionadas pela sua compreensão 

enquanto extensionista de que agrotóxicos são nocivos à saúde e geram dependência 

financeira das famílias camponesas. Por esta postura enfrentou problemas com a chefia 

e com os programas criados pela Emater estadual, pois não acredita na extensão 

difusionista.  

Ela foi coordenadora do Território de 2013 a 2015 e junto com sua equipe 

articulou para que o Colegiado fosse homologado em 2013. Para além do Colegiado, a 

professora/extensionista foi a idealizadora da Festa das Sementes, do processo de 

Indicação Geográfica do Queijo Cabacinha, da Coopermin, da Campanha de 

Valorização da “Agricultura Familiar”, bem como do Encontro Anual de Avalição e 

Planejamento da “Agricultura Familiar” de Mineiros que acontece todo ano. Essas ações 

inspiraram o Colegiado, que passou a atuar de forma planejada, com objetivos e metas.  

A figura 35 apresenta a equipe do NEDET e os membros do Colegiado 

Territorial em Portelândia. Cada plenária era um evento para o Município. 

Especificamente, os participantes desta Plenária, no dia 04 de maio de 2017, foram 

recebidos por um desfile de Carro de Boi, que é a tradição cultural do município.  
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Figura 36 Membros do Colegiado Territorial e equipe do NEDET reunidos na Plenária sobre PNAE em 
Portelândia, em 04 de maio de 2017. 
Fonte: Acervo NEDET, 2016. 
 

A figura 37, elaborada e publicada por Silva (2016) apresenta a linha do tempo 

do Colegiado entre 2007 a 2016. Logo após, a figura 37 apresenta a síntese da primeira 

avalição feita pelo NEDET em conjunto com o Colegiado.  

O Colegiado possuía uma dinâmica de realização bimestral de plenárias em 

municípios alternados, mesmo que não houvesse projetos a ser discutidos, pois a 

perspectiva era discutir os problemas dos municípios e buscar soluções. Era uma ação 

de responsabilidade coletiva em que cada município ficava responsável pelo transporte 

e alimentação de seus representantes.  

As reuniões bimestrais foram mantidas pelo NEDET, mesmo que no edital 

fossem obrigados a realizar seis reuniões durante todo o projeto. Há uma discussão 

sobre a representatividade nos conselhos e colegiados que acabam por permanecer nas 

mãos de pessoas que são representantes ou do poder público, todavia, o Colegiado do 

Território tem um histórico de coordenações feitas por assentados da reforma agrária.  

O NEDET viabilizou a aproximação e reconhecimento dos sujeitos envolvidos 

no projeto, antes das atividades acontecerem. O diagnóstico completo do Território 

levou quatro meses para ser finalizado, pois foi realizado como pesquisa-ação, 

identificando quais os problemas e planejando ações de discussão e tomadas de decisão 

coletivas. 

A partir deste diagnóstico foram reconhecidos problemas históricos de luta pela 

terra dos descendentes do Quilombo do Cedro, da falta de casa, energia e água em dois 
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assentamentos em Santa Rita do Araguaia, onde moravam familiares do Quilombo.  E, 

mais importante, estas informações foram repassadas para os outros municípios, de 

forma a mobilizar mais organizações na busca pela solução dos problemas. A situação 

destes assentamentos melhorou, algumas famílias construíram casas e implantaram 

energia, mas ainda é muito precária se comparar com assentamentos rurais de Jataí ou 

de Mineiros. 

O problema maior destes assentamentos é o descaso do INCRA, do Sindicato 

Rural dos Trabalhadores e da Prefeitura de Santa Rita do Araguaia, que aprovaram o 

assentamento de famílias extremamente carentes numa área de relevo acidentado a 80 

km da cidade, com a justificativa de que eles seriam coletores de ervas medicinais para 

abastecer o centro de produção de remédios homeopáticos da comunidade do Cedro em 

Mineiros.  

A pergunta que se faz é como coletar ervas sem ter saciada a fome ou como 

levar ervas para a cidade sem ter condução nem estrada? Por isso concordamos que as 

Políticas distributivas, como a PNDT, não atingem o cerne da exploração do modo 

capitalista de produção no campo, que seria modificado pela realização da reforma 

agrária adequada, com boas terras e estrutura suficiente (casa, energia, água, ater e 

crédito) para recomeçar a vida no campo.  
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Figura 37 Linha do Tempo do Território Rural de Identidade Parque das Emas realizada em 2015. 
Fonte: Silva, 2016. 
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Figura 38 Primeira avaliação e propostas de ação para o Território Rural de Identidade Parque das Emas feitas pelo Colegiado e NEDET em 2016. 
Fonte: Silva (2016). 
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Os Pontos Negativos levantados pelo Colegiado e NEDET giram em torno da 

falta de representatividade, de organização e de participação das famílias camponesas 

nas organizações, da mesma forma que as famílias não se sentem pertencentes a estas 

organizações.  

Quando analisamos os projetos executados em Catalão com o apoio do MCP e 

em Goiás com a CPT, verificamos que os resultados se reverberam para mais longe, 

pois estas redes tem capilaridade em todo o estado e no país. 

No caso desse Território, tem-se uma situação de não representatividade 

popular. Os órgãos e conselhos envolvidos nos Territórios tinham um fim específico e 

não são usados para debates de problemas externos, formação política social, críticas ao 

Estado, pois são criados ou gerenciados por ele. 

Estes órgãos são o CMDRS; o Conselho de Alimentação Escolar (CAEs); o 

SIM; a Emater. Os sindicatos (STR, Sintraf) estavam ausentes, tanto que não houve 

participação deles nos dois anos e meio de projeto. Da mesma forma, o Sudoeste de 

Goiás não possui histórico de mobilização por movimentos socioterritoriais. As ações se 

restringem basicamente aos acampamentos rurais.  

De forma que as ações de enfrentamento à hegemonia produtiva presentes no 

Território derivavam das práticas do NEAF, da Emater e da Unifimes de Mineiros, que 

auxiliaram o NEDET e o Colegiado a construir alternativas para problemas agrários e 

produtivos. 

Deste modo, o NEDET trabalhou para organizar as mulheres que já estavam 

produzindo e comercializando nas feiras, aumentar a produção e comercialização via 

PAA e PNAE, constituir feiras agroecológicas, realizar encontros anuais do Território 

com discussão, cursos e feiras, valorizar as mulheres e eleger vereadores/as 

representantes das famílias camponesas. As figuras 39 e 40 ilustram alguns destes 

resultados. 
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Figura 39 Rapadura produzida pelo Grupo de 
Mulheres Camponesas da Agrovila, criado a partir 
da mobilização do NEDET e do Colegiado. 
Fonte: Foto da autora, 2017. 

 
Figura 40 Queijo Cabacinha sendo comercializado 
por produtores da Agrovila de Santa Rita do 
Araguaia, na Feira Agro Centro-Oeste em São 
Luiz dos Montes Belos. 
Fonte: Foto da autora, 2018 

 

Outro importante fator para a eficiência dos projetos de extensão que atuam com 

a classe camponesa é o fornecimento de diárias não apenas para a equipe das IPES, mas 

também para os camponeses envolvidos. Da mesma forma é imprescindível que as 

bolsas tenham um valor aproximado com o piso salarial dos profissionais que vão atuar 

neles, para evitar a rotatividade de bolsistas.  

O projeto do NEDET inovou e proporcionou recursos para todos os membros do 

Colegiado Territorial participar das reuniões e plenárias. O recurso facilitou e motivou a 

participação especialmente das famílias camponesas, pois ao deixar seus lotes para se 

reunirem e buscarem os direitos de todos, tinham como pagar alguma pessoa para cuidar 

da lida do dia. Da mesma forma, o valor da bolsa para os estagiários de R$ 3.000,00 e 

da bolsa para os coordenadores serviu de estímulo e compromisso com o projeto. 

O incentivo no e do NEDET, juntamente com o aumento dos recursos do 

governo federal nos programas como o PNAE, elevaram a compra de alimentos 

produzidos pelas famílias camponesas do Território. Conforme o levantamento sobre o 

recurso destinado pelo FNDE e pela compra de produtos das famílias camponesas via 
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PNAE, comparando os anos de 2014 e 2016, verificamos que o percentual de compra 

aumentou em 750%, conforme mostra a tabela 16.  

Estes resultados também são frutos das plenárias, reuniões e articulações com as 

cooperativas para organizar a produção e a compra dos alimentos das famílias 

camponesas realizadas pelo NEDET e Colegiado entre 2015 a 2017.  

Tabela 14 Comparação dos valores repassados pelo FNDE e das aquisições dos alimentos das famílias 
camponesas do Território Rural Identidade Parque das Emas, entre 2014 a 2016.  

PNAE 
FNDE 

2014 2016 

 
Entidade 

Municipal 
Executora 

Valor 
Transferido 

FNDE 
R$ 

Aquisições 
Agricultura 

Familiar 
R$ 

Percentual 

Valor 
transferido 

FNDE 
R$ 

Aquisições 
Agricultura 

Familiar 
R$ 

Percentual 

Aparecida do 
Rio Doce 

                  
40.626,00  

20.210,21  50% 
                   

45.229,53  
        

19.999,40  
44,22% 

Aporé  82.854,00  -   0% 
                       

101.371,78  - 0,00% 
Chapadão do 
Céu  167.004,00  -   0% 

                  
263.127,77  

        
61.764,88  23,47% 

Jataí 941.976,00   501.551,30  53% 
              

1.162.189,64   1.072.606,54  92,29% 

Mineiros 577.926,00  
                         

129.523,55  22% 
                   

793.550,02  
      

406.123,04  51,18% 

Portelândia 26.800,00   -   0% 
                      

3.920,43  - 0,00% 
Santa Rita do 
Araguaia 52.914,00  

                                          
-    0%             

                   
109.203,08  

        
36.521,60  33,44% 

Serranópolis  77.952,00  
                         

24.691,75  32% 
                   

105.319,59  
        

32.700,33  31,05% 
TOTAL 1.968.052,00 109.157,37 7,50% 2.583.912,84 1.629.715,79 63% 
Fonte: FNDE (2018). 
Organização da autora. 

Entretanto, nem todos municípios conseguiram executar o PNAE, mesmo com o 

auxílio do NEDET, o que aponta para a necessidade de continuar as articulações e 

identificar as soluções, uma vez que o PNAE é um dos programas de estado que mais 

promove a reprodução social camponesa no Território. 

Da mesma forma, em 2014 apenas o município de Jataí executava o PAA na 

modalidade Municipal, quando a prefeitura gerencia o projeto, com o recurso de R$ R$ 

1.800.199,00 que não foi totalmente gasto. Conforme a direção do PAA em Jataí, em 

2014, haviam 133 famílias estavam cadastradas no programa. Como a cota era de R$ 

6.500,00 por família, isso significa que o total comercializado foi de R$ 846.500,00.   

 Destacamos que o recurso poderia ter sido “gasto” com as famílias, se mais 

famílias fossem mobilizadas, pois Jataí possui nove assentamentos rurais com mais de 

650 famílias que tem potencial para produzir alimentos.  
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Em 2018, com a redução de mais de 90% dos investimentos do governo federal 

no PAA, redução que vinha acontecendo desde 2016, foram disponibilizados apenas R$ 

728.000,00 para o PAA nos três municípios que executaram o programa. O recurso foi 

acessado por 110 famílias organizadas na Coopermin (Mineiros e Perolândia), na 

Coopfas (Jataí e Serranópolis) e no PAA da Prefeitura Municipal de Jataí.  

O Colegiado e do NEDET também mobilizaram a Prefeitura de Perolândia para 

retomar o PNAE, uma vez que o programa estava suspenso desde 2008 devido a 

problemas na prestação de contas. Dessa forma, a prefeitura passou a usar 50% dos 

recursos do próprio município para a compra dos alimentos produzidos pelas famílias 

camponesas dos Assentamentos Três Pontes e Lagoa do Bonfim em Perolândia. Esse 

movimento rendeu a Assentada R. P. o cargo de superintende de Agricultura Familiar 

em Perolândia entre 2017 a 2020 e a coordenação do Colegiado de 2019 a 2021.  

Ainda sobre o PNAE, os dados da Secretaria Estadual de Educação de Goiás 

(SED), regionais de Mineiros e Jataí, apontam que em 2018, 40 famílias camponesas do 

Território produziram e comercializaram R$ 363.000,00 pelo Programa. Esse valor 

equivale a 28% do total do recurso destinado à Alimentação Escolar, bem próximo do 

estabelecido pela legislação de 30%.  

Em 2015 o Departamento de Alimentação Escolar da SED de Goiás solicitou 

aos NEDETs que auxiliassem o Departamento, as Cooperativas e famílias camponesas, 

para comprar mais de R$ 4.000.000,00 em alimentos da agricultura camponesa, dentro 

de seis meses.  

Este recurso havia sido recebido pelo estado de Goiás, que durante três anos não 

cumpriu com a obrigação legal de adquirir alimentos de famílias camponesas. O recurso 

estava na iminência de retornar à União, o que causaria prejuízos à alimentação escolar 

dos estudantes no futuro e uma série de “desconfortos” ao governo estadual vigente.  

O Colegiado juntamente com o NEDET, as Cooperativas, as famílias 

camponesas, escolas estaduais e secretarias regionais de educação traçaram um plano 

emergencial para a produção, compra e monitoramento da qualidade dos alimentos, que 

resultou na execução total do recurso.  

No ano de 2018, logo após a finalização do NEDET, havia 240 famílias 

camponesas no Território usando as estratégias e recursos dos programas de compras 

institucionais para se reproduzir. Isso significa 12% do total das 1915 famílias, sendo 

acima da realidade brasileira, que fica em torno de 5%. 
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O recurso total movimentado por estas famílias em 2018 pelo PAA, PNAE 

estadual e municipal, foi R$ 2.781.000,00. Isso significa uma renda mensal para cada 

família de R$ 965,60, ou seja, o mesmo valor do salário mínimo. Mas não é salário, pois 

não há exploração de mais valia, não há subalternização do empregado em relação ao 

patrão, nem expropriação da renda por atravessadores 

Ainda como práticas fomentadas pelo NEDET e Colegiado para a reprodução 

social camponesa destacamos a criação do site da Cesta da Coopfas de Jataí de venda 

direta ao produtor via internet; a consolidação da Cooperpontes que produz derivados 

do leite a partir de um mini-laticíneo no Assentamento Três Pontes em Perolândia; a 

certificação orgânica participativa de três camponeses que trabalham com agricultura 

sintrópica em Mineiros e Chapadão do Céu; a realização de dois cursos de Agroecologia 

em Mineiros e Jataí; implantação do Serviço de Inspeção Municipal nos municípios de 

Santa Rita do Araguaia, Perolândia e Mineiros; na Indicação Geográfica do Queijo 

Cabacinha do Araguaia, que envolve cinco municípios dos estados de Goiás e cinco do 

Mato Grosso, e a elaboração e efetivação da disciplina de Extensão Rural e Políticas 

Públicas no curso de Zootecnia da Universidade Federal de Jataí. 

O NEDET apesar desse rol de conquistas na organização social e produtiva das 

famílias camponesas, não avançou no debate das questões políticas e estruturais do 

modo capitalista de produção que geram e mantém a pobreza e expropriação do campo. 

A fala de um dos técnicos da Emater de Jataí, quando perguntado sobre como 

resolver os problemas dos assentamentos relata o seguinte: “Assentamentos dão 

problemas demais, pra mim a melhor forma de fazer reforma agrária é pelo PNCF. Por 

isso a gente mexe com quem quer trabalhar, quem não quer, não tem jeito” (Sujeito A, 

2019).   

Assim como Fonseca (1985) afirmou que a extensão rural no Brasil era um 

projeto educativo para o capital, essa ideia permeia o imaginário da maioria dos técnicos 

e dos professores, uma vez que o ideal de um projeto de extensão é fornecer meios para 

melhorar a produção e com isso obter mais renda. 

Essa fala demonstra três efeitos danosos às políticas públicas agroecológicas que 

não pautam claramente o enfrentamento às questões estruturais da pobreza agrária. 1) 

Reforma agrária não é um tema a ser discutido; 2) A dificuldade na produção, 

organização e comercialização é um problema da família camponesa e 3) A conjuntura 

e a estrutura do modo capitalistas de produção são vistas como desafios a ser superados. 
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Mesmo sendo consideradas políticas emancipatórias, os projetos demonstram, 

assim como os editais, que a proposta de reprodução social camponesa das políticas não 

é realizada pelo conflito, mas por uma adequação das forças produtivas que mantenham 

a conciliação entre as classes. Neste caso, concordamos com Fávaro e Montenegro-

Gómez (2011), quando afirmam que a política de desenvolvimento territorial remete a:  

[...] uma configuração de política que não contempla as questões estruturais e 
nem as raízes dos problemas, dirigindo as discussões e recursos para 
atividades que não provocam conflitos econômicos, políticos ou ideológicos 
entre as classes, configurando-se, portanto, como uma “Política distributiva”, 
que de acordo com Frey (2000), caracteriza-se por um baixo grau de conflito 
dos processos políticos, visto que políticas de caráter distributivo só parecem 
distribuir vantagens, e não acarretam custos, parecendo beneficiar um grande 
número de destinatários, porém na prática ela se efetiva em escala 
relativamente pequena (FÁVARO e MONTENEGRO-GÓMEZ, 2011). 

 

Mesmo que as ações do NEDET no Território Parque das Emas tenham atingido 

12% de todas as famílias camponesas do Território, o que comparado com a média 

nacional de 5%, é relevante, não houve mudanças na condição da estrutura fundiária do 

Território, por exemplo. Nenhum acampamento do Território se tornou assentamento, 

enquanto mais acampamentos foram criados, sofreram ataques de pistoleiros e nem o 

NEDET nem o Colegiado se manifestaram em defesa deles.  

Com o golpe de 2016 a condição da classe camponesa piorou, pois até as 

políticas públicas agroecológicas foram sendo minadas ou extintas, como o MDA, o 

primeiro ministério a se transformar em Secretaria. 

Com essa constatação em mente, um dos desafios das IPES é fazer extensão com 

as famílias camponesas que ainda sofrem demandando terra ou não conseguiram 

colocar sua produção no mercado de forma autônoma, juntamente com as famílias que 

aumentaram a renda e a autonomia por meio das políticas públicas. Pois, uma Práxis 

emancipatória precisa estar voltada para o desenvolvimento humano e não apenas para a 

satisfação das necessidades mercadológicas (MÉSZARÓS, 2005). 

Esse encontro direcionaria e restauraria a consciência da luta para entrar e 

permanecer na terra e auxiliaria as famílias, ainda em processo de assentamento, ao 

acesso às políticas produtivas. Isso passa, inexoravelmente, pela conscientização de 

classe, pois quando a prática não é libertária, o sonho do oprimido é tornar-se o 

opressor, como nos ensina Paulo Freire.  
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5. CONSTATAÇÕES SOBRE A REPRODUÇÃO SOCIAL CAMPONESA A 

PARTIR DE PROJETOS RECOMENDADOS E DE PROJETOS 

REINVIDICADOS 

 

Durante a análise destes projetos buscamos compreender o papel dos projetos de 

extensão universitária na reprodução social dos camponeses no estado de Goiás. Os 

projetos são estratégias utilizadas por vários sujeitos que tem interesses em comum da 

mesma forma que conflitantes, a saber: 

 Políticas Públicas de desenvolvimento social, que tem como orientação os 

princípios da Agroecologia; 

 Instituições públicas de ensino superior, que atuam nestes projetos por meio da 

ação dos professores, estudantes e técnicos que fazem extensão e pesquisa-ação; 

 Famílias camponesas de comunidades ou de assentamentos de reforma agrária, 

organizadas em movimentos socioterritoriais e socioespaciais. 

Por meio desta busca, entendemos que as ações proporcionadas pelos projetos se 

tornaram uma atividade transformadora, criadora e autocriadora, que produz, forma e 

transforma os sujeitos sociais envolvidos, seu meio e sua consciência e suas ações no 

mundo real, sendo assim Práxis (KONDER, 1992). 

A constatação de que as Políticas Públicas estudadas nesta tese possuem 

orientações teóricas e práticas que derivam da Agroecologia como forma emancipatória 

de apropriação e reprodução no campo e que a classe camponesa é a única classe capaz 

de se envolver integralmente com estes princípios (GÚZMÁN e MOLINA, 2005). 

Desde 2016, por motivos de mudança do direcionamento político e econômico 

brasileiro, a Agroecologia vem sendo rechaçada em algumas destas políticas 

(PNATER), usada como alternativa de produção por outras (PRONAT) e segue sendo 

defendida como um novo princípio científico e social por outras, especialmente aquelas 

envolvidas diretamente com os movimentos socioterritoriais (PNSAN e PNAPO).  

Entretanto, a Agroecologia é a ciência que orientou a construção dos projetos e é a partir 

dela que analisamos a práxis camponesa. 

A materialização da Práxis na educação e pedagogia emancipatória de Paulo 

Freire, entende o lugar da práxis na construção de uma pedagogia dos oprimidos e de 

uma pedagogia libertadora, assim como pretende a Agroecologia aos camponeses.  

De acordo com as consciências humanas da estrutura social dos diversos sujeitos 

envolvidos nos projetos, nos diversos lugares, há mais ou menos aproximação crítica, 



209 
 

reflexiva e ação dos sujeitos para a transformação da realidade. Ou seja, alguns projetos 

se configuram como práxis dos sujeitos empenhados na luta por autonomia e liberdade, 

outros não.  

A autonomia camponesa proporcionada pelos projetos está intimamente ligada à 

postura política das equipes que os coordenaram, a organização e relação que as 

famílias mantem com os movimentos socioterritoriais de luta pela terra e a estrutura 

agrária do estado de Goiás, o que indica que o processo é permeado por conflitos.  

Concordamos com Freire (2009), que na sociedade de classes, as práticas 

formadoras e deformadoras, humanizadoras e desumanizadoras, se dão na materialidade 

das contradições que ao longo da história disputam projetos educativos (formativos) 

opostos, expostos nos conflitos entre exploradores e explorados, opressores e oprimidos.  

Nesse contexto de luta de classes, os processos educativos que são forjados pelos 

projetos reforçam a disputa da classe camponesa pelos aparelhos ideológicos do Estado, 

por meio das Políticas Públicas, mas também proporcionam armadilhas de cooptação 

pelo modo capitalista de produção.  

Os projetos também se dividem em dois grupos, sendo os que foram 

PROPOSTOS pelas IPES e os que foram REINVINDICADOS pelas entidades 

representativas das famílias camponesas (movimentos socioterritoriais e movimentos 

socioespaciais ligados à classe camponesa no estado de Goiás). 

Os projetos recomendados são aqueles em que as equipes das IPES apresentam 

os projetos às famílias com uma proposta elaborada sem a participação delas. As 

propostas destes projetos pretendem atender as necessidades das famílias camponesas, 

seja de formação, inovação ou de produção, a partir de ações que derivam 

unilateralmente do conhecimento e do entendimento que a equipe acadêmica possui 

sobre o tema e sobre as famílias com quem vão trabalhar nestes projetos. Eles são 

comumente elaborados baseados em técnicas tradicionais de extensão (difusionismo) ou 

em técnicas semiparticipativas, uma vez que a participação se dá ao longo do projeto e 

não desde a elaboração.  

Dentre os 42 projetos, metade deles, 21 são projetos recomendados. Destes 21, 

sete seguiram o modo difusionista de se fazer extensão e foram executados por meio da 

transferência do saber da equipe para as famílias. Estes projetos foram conduzidos por 

coordenadores que não tinham “tradição” de pesquisa ou extensão com questões 

agrárias.  
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Os objetivos destes sete projetos versavam sobre o aumento da produção ou 

produtividade no campo, por meio da absorção e reprodução dos conhecimentos 

científicos desenvolvidos nas universidades pelas famílias camponesas. Seus resultados 

não se configuraram em práticas significativas de reprodução social camponesa, nem 

emancipatórias, pois não foram incorporadas pelas famílias, nem tiveram continuidade 

nas IPES.  

Entendemos que a prática sem o conhecimento da teoria, desprovida da reflexão 

filosófica, se constitui em atividade cega e repetitiva, da mesma forma que a teoria sem 

o substrato da prática transformadora se constitui num vazio lógico abstrato.  No nosso 

entendimento são formas e conteúdos que devem ser superadas nas ações de extensão, 

uma vez que não contribuem com a construção do conhecimento nem com a liberdade 

social. 

Os outros quatorze projetos recomendados, diferentemente, tinham como 

orientação teórica e prática a pesquisa participante e as técnicas participativas. Mesmo 

tendo sido elaborados sem a participação das famílias camponesas ou suas entidades 

representativas, elas se tornaram sujeitas com poder de decisão no decorrer da execução 

das ações dos projetos.  

Justifica-se a elaboração dos projetos a priori pelo desconhecimento entre e as 

famílias camponesas e das equipes das IPES, uma vez que não havia outros projetos de 

pesquisa anterior a elaboração das propostas que pudesse articular um projeto em 

conjunto.  

Estes projetos recomendados semiparticipativo se concentram nos municípios da 

microrregião Sudoeste de Goiás, que é onde a concentração fundiária é maior, não há 

organizações coletivas de movimentos socioterritoriais de luta pela terra e a agricultura 

capitalista é o sonho a ser alcançado. 

São projetos apriorísticos que seguem as diretrizes das Políticas Públicas, das 

normas dos editais e partem do conhecimento das equipes sobre o tema a ser 

desenvolvido. Tem como objetivo colaborar com as famílias camponesas em processos 

de transição agroecológica, valorizar a juventude e organização produtiva.  

A articulação e execução destes projetos não seguiram o que estava sugerido na 

proposta apresentada ao CNPq, entretanto, essas mesmas dificuldades são medidas 

como resultados, pois forçou a equipe e as famílias a dialogarem e se conhecerem. Os 

projetos abriram caminhos para parcerias e entendimentos que antes não existiam na 
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microrregião. A experiência vivida se tornou a referência para o momento reflexivo da 

práxis e transformaram as ações dos sujeitos envolvidos nos projetos.  

Quando as famílias se inseriram nestes projetos, as equipes tinham consciência 

que as ações poderiam ser e foram reorganizadas e reformuladas de acordo com as 

necessidades e as realidades das famílias. São projetos em que as famílias tiveram 

autonomia, mesmo que relativa, para realizar novas atividades ou reorganizar as já 

existentes. Esse primeiro contato respeitoso entre as famílias e as equipes permitiu que 

projetos passassem a ser requisitados.  

Observar as famílias reorganizarem as atividades dos projetos a partir da 

realidade permitiu às equipes compreenderem na prática que a pedagogia inclusiva 

emancipadora se faz na relação de diálogo e respeito entre os sujeitos. A atitude das 

famílias serviu para a formação dos estudantes e professores sobre processos 

pedagógicos da educação popular: humanização, dialogicidade e problematização 

necessárias à apreensão do conhecimento (FREIRE, 1977).  

Os projetos recomendados transforaram a estruturação física das IPES para a 

pesquisa e extensão em Agroecologia, através da implantação dos núcleos de estudos 

em agroecologia (NEAs), e a aproximação física e o (re)conhecimento entre as famílias 

camponesas e as IPES.  

Os NEAs são usados como centros de aprendizados e testagens para a 

readequação produtiva das famílias camponesas e de profissionais para a inserção no 

mercado de orgânicos, por exemplo. Ao mesmo tempo, também proporcionam aos 

professores e pesquisadores o recurso para estabelecimento de áreas físicas, 

instrumentos e conhecimentos que fazem frente à exploração do modo capitalista de 

produção.  

Os outros 21 projetos pesquisados estão na categoria de projetos 

REQUISITADOS. Eles se concentram em projetos de formação Agroecológica, 

transição Agroecológica e desenvolvimento territorial. Estes projetos foram constituídos 

a partir e com o apoio dos movimentos socioterritoriais, cooperativas, colegiados, 

sindicatos e coletivos representativos das famílias camponesas. Eles são os que trazem 

resultados que se sobressaem na promoção de práticas autônomas e conscientização da 

classe camponesa.  

O papel dos projetos de extensão para a reprodução social dos camponeses 

também é definido pela consciência, compromisso político social e pela práxis que os 

coordenadores desenvolvem na sua prática docente e ao longo dos projetos. Dizemos 
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que também é definido, pois os resultados dependem da conjuntura política, econômica, 

cultural e social das famílias camponesas e do poder público envolvido nos projetos. 

As experiências históricas têm revelado que isoladas, sociedade e universidade, 

são incapazes de propor ações ou projetos de extensão que sejam emancipadores no seu 

caráter educacional. Por isso, quando a sociedade se aproxima da universidade, e vice-

versa, para construir processos educativos, aprofunda a relação teoria-prática no 

processo de formação dos estudantes, famílias camponesas e agentes de Ater.  

Essa relação entre as organizações sociais e IPES oxigena a teoria e a prática da 

Agroecologia, pois os grupos organizados (especialmente o MST, MCP e CPT) 

conhecem, defendem e atuam nos princípios da Agroecologia. Os projetos que são 

elaborados e propostos com essas organizações proporcionam efetivamente a da troca 

de saberes entre as equipes as famílias camponesas, formam técnicos que contribuíram 

para a reprodução e fortalecimento das famílias camponesas. 

O MST, a CPT e o MCP são movimentos populares que se orientam suas ações 

e estratégias educativas a partir da Educação Popular e a produtiva pela Agroecologia, o 

que faz dos projetos mais um termo para construir os caminhos para a emancipação 

camponesa.  

É estabelecida uma relação dialógico-libertadora entre as famílias, movimentos 

organizados e equipes das IPES, de forma que a proposta seja composta a partir do 

conhecimento e da experiência das famílias camponesas e do futuro que se pretende 

construir.  

A Demanda destes projetos parte das organizações sociais presentes nos 

municípios que já atuavam anteriormente com as famílias camponesas, como o MST e a 

CPT que atuam desde a década de 1980 em Goiás nos municípios do Território Rio 

Vermelho, em especial Goiás e Itapuranga. Assim como o MCP que está presente em 

Catalão, no Território da Estrada de Ferro. Além dos movimentos socioterritoriais a 

presença dos Sindicatos, Associações, Cooperativas, os Colegiados e as ONGs na 

elaboração dos projetos também fazem diferença no sentimento de pertencimento.  

Geograficamente, a presença dessas organizações sociais e produtivas e dos 

movimentos de luta pela terra que apoiam famílias camponesas, se concentram nas 

microrregiões onde há maior quantidade de famílias camponesas, menos concentração 

fundiária e onde as IPES estão alocadas.  

Ao comparar os 21 projetos recomendados com os 21 projetos requisitados, 

quanto ao envolvimento de pessoas envolvidas pelas IPES, eles ficam praticamente 
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empatados, sendo 412 pessoas em projetos de demanda e 442 pessoas nos projetos de 

oferta. Entretanto, a quantidade de atividades nos dá um panorama diferente. Os 

projetos de demanda executaram 847 atividades e os de oferta foram 502 ações. Logo, 

quando os projetos são construídos e executados com a presença das organizações 

coletivas, há maior envolvimento das famílias camponesas e, por consequência, mais 

potencial transformador.  

Por tudo o que foi analisado, afirma-se que o Diálogo e a Comunicação que 

propõe Freire (1994) é o caminho para a construção de projetos de extensão 

significativos na formação, produção e reprodução social camponesa. Logo, podemos 

aferir que a diminuição da pobreza agrária que as políticas públicas buscam passa não 

apenas por projetos e recursos, mas especialmente pela: 

 Estrutura Agrária desconcentrada. Reforma Agrária e proteção econômica, 

política e social das comunidades agrárias.  

 Organização Social. Movimentos socioterritoriais e socioespaciais que entendem 

a Agroecologia como o futuro da produção agrícola e da sociedade em geral. 

 Compromisso das equipes e da gestão das IPES para a construção do 

conhecimento emancipador e libertador respeitando todos os sujeitos; apoio à 

extensão com recursos e valorização dos professores; superação da educação 

bancária. 

  Manutenção dos investimentos nos projetos derivados das Políticas Públicas, 

bem como de outras fontes. 

A pedagogia do oprimido, a educação libertadora, a educação problematizadora, a 

construção coletiva do conhecimento a partir da leitura do mundo, todas concebidas por 

Freire, continuam sendo as propostas pedagógicas que imbricadas à Práxis se 

constituem em instrumentos de luta de libertação do ser humano, no campo 

educacional, social e político.  

Nestes tempos de pandemias e destruição dos direitos, a aproximação das IPES 

com os Movimentos Socioterritoriais organizados de enfrentamento é extremamente 

necessária e urgente para a atuação da extensão e da Universidade Popular 

transformadora. 
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