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Os alunos e alunas egressos do Curso Técnico em 

Agropecuária do Colégio Agrícola Augusto Ribas 

são em sua maioria urbanos. Isso leva a um 

problema crucial que é o não conhecimento de seu 

público alvo de trabalho: agricultores familiares. A 

Extensão Rural aplicada no Brasil até os anos de 

1990 não levava em conta a realidade das pessoas 

que viviam na pequena propriedade. Dessa 

maneira muitas pesquisas não atingiam seu 

público. Hoje existem técnicas de pesquisa onde o 

agricultor é o sujeito. Uma dessas técnicas é a 

Pesquisa Participativa. O objetivo desse trabalho é 

levar alunos e alunas a conhecer esses agricultores 

através de uma pesquisa participativa. Os dados 
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coletados pelos discentes junto aos agricultores por 

meio de questionários serão interpretados 

considerando a proposição de Freire (1977) sobre 

o “agricultor objeto” e o “agricultor sujeito”. Espera-

se com a análise dos dados coletados que alunos e 

alunas possam diagnosticar problemas da pequena 

propriedade rural e indicar soluções. Com essa 

interação entre alunos e agricultores poderá haver 

uma reconstrução dos conceitos sobre a agricultura 

familiar. 

Palavras-chave Agricultores familiares; Extensão Rural; Pesquisa 

participativa 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

os Colégios Agrícolas há uma dicotomia no Ensino Técnico – 

separação das aulas práticas das teóricas - levando à 

fragmentação do conhecimento. Essa dicotomia é reforçada 

pela falta de preparo dos profissionais – principalmente os não habilitados para 

o magistério, falta de estrutura física (ônibus, laboratórios, campos de 

experimentação), problemas na estrutura didático-pedagógica (turmas com 

mais de trinta discentes, grade de aulas não adequada ao ensino técnico, 

filosofia distorcida a respeito dessa modalidade de ensino, currículo centrado 

no mercado). Além disso, os alunos em seus estágios, muitas vezes realizados 

em época de férias, participam das atividades das propriedades rurais sem o 

objetivo de aprendizagens relacionadas aos conteúdos apreendidos nas aulas 

teóricas.  

A disciplina Extensão Rural, parte do currículo do curso Técnico em 

Agropecuária do Colégio Estadual Agrícola Augusto Ribas de Ponta Grossa, 

pode aflorar o debate sobre a importância da relação teoria e prática para o 

conhecimento amplo da realidade rural. Diante disso, essa Unidade Didática 

está destinada a alunos e alunas dessa disciplina e tem como objetivo principal 

a construção, junto à comunidade do Assentamento Emiliano Zapata, de um 

Diagnóstico Participativo1, apontando problemas e possíveis soluções reais 

para essa comunidade.  

Para que isso possa ser realizado o presente material está organizado 

em seções que num primeiro momento apresentam a história e a cada fim o 

“resumindo”, dando aos discentes a visão geral de cada seção. 

                                                             
1 O Diagnóstico Participativo é um material que visa o estudo e a construção de um panorama 
da realidade rural, produzido pelos alunos e alunas com algumas famílias do assentamento, 
propiciando a compreensão do significado de agricultor sujeito e consequências desse conceito 
para as partes da extensão. 
 

N 
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Seção I – ORIGEM DA EXTENSÃO RURAL – apresenta-se a história da 

extensão rural no mundo e no Brasil. Destaque especial à época do golpe civil-

militar da década de 60 até a redemocratização do Estado brasileiro. 

Seção II – CONCEPÇÕES DE EXTENSÃO RURAL – trata dos estudos 

sobre as concepções de extensão rural existentes, desde as difusionistas 

assistencialistas até as educativas participativas. 

Seção III – PESQUISA PARTICIPATIVA - construção do Diagnóstico 

Participativo, para que serve, para quem e como utilizar essa ferramenta na 

Extensão Rural. 

Espero que o presente material contribua para que o corpo discente  

conheça as várias linhas do pensamento extensionista e os docentes utilizem 

esta Unidade Didática como ferramenta norteadora do processo de ensino 

aprendizagem,visando a melhoria do ensino técnico realizado nos colégios 

agrícolas. 
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O desenvolvimento da 

produção capitalista na 

agricultura desativou a 

agroindústria caseira 

que atendia às 

necessidades básicas 

dos agricultores. 
SANTOS, 1993 p. 46. 

1 SEÇÃO I  

A extensão Rural tem origem nos Estados Unidos no século XIX. Surge 

em uma época de grandes transformações no meio rural. O capitalismo 

necessitava se expandir, o espaço rural foi a resposta. 

No Brasil foi imposta na metade do século XX pelo Estado. O momento 

era de industrialização do país, assim necessitava liberar mão de obra para a 

indústria que se desenvolvia. Foi uma metodologia importada sem as devidas 

alterações necessárias para a realidade brasileira. 

 

1.1 ORIGEM DA EXTENSÃO RURAL 

s Estados Unidos em 

meados de 1830 tem sérios 

problemas em sua 

agricultura. Essa época é marcada como 

tempos de grandes mudanças. Os diversos 

setores da economia encontravam-se 

modernizados, exceto a agricultura. Foi, 

portanto, um período de grande pressão 

sobre a atividade agrícola para que, assim 

como as outras atividades, também se 

modernizasse. É nesse contexto de mudança que surge a extensão rural. Esse 

processo está intimamente relacionado ao processo de capitalização da 

agricultura que está presente nos Estados Unidos. 

Um espaço onde os capitalistas tinham dificuldade de se expandir era o 

meio rural. Era um espaço onde a indústria estadunidense poderia ter um 

grande crescimento. Todo o processo de desenvolvimento da extensão rural 

nos Estados Unidos se desenvolveu sob essa ótica, interesses capitalistas. 

Diante da dificuldade dos agricultores convencionais da época em aceitar as 

inovações tecnológicas e aplicar em sua propriedade as práticas desenvolvidas 

em campos de demonstração, muitas iniciativas foram tomadas pelas 

empresas ligadas ao setor. Citam-se, como exemplo as empresas ferroviárias, 

as indústrias de fertilizantes, indústrias de máquinas, bancos, entre outros. 

O 
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Diante do sucesso do 

trabalho estadunidense, 

este modelo foi aplicado 

em diversos países da 

América Latina, inclusive 

o Brasil. 

SANTOS, 1993, p. 52. 

Essas empresas faziam serviços de divulgação de técnicas através da 

publicação de panfletos e doação de áreas para serem transformadas em 

campos de demonstração de técnicas modernas. Todas essas iniciativas 

tinham, implicitamente, a possibilidade de terem maiores vantagens e lucros 

caso a agricultura incorporasse tais técnicas e tecnologias modernas. Se a 

modernização acontecesse rapidamente, consequentemente haveria mais 

produtos para transportar e, uma maior produtividade exigiria a aquisição de 

máquinas, instrumentos, insumos e, inclusive, novos investimentos. Atendendo 

a todo este jogo de interesses, não de maneira imediata, os agricultores 

incorporaram tais orientações.  

Surgia como 

necessária a criação e a 

denotação de um movimento 

de tal modo, que um conjunto 

de agricultores, mais 

educadores e pesquisadores 

agrícolas pudessem ser 

capazes de aceitar a 

participação de empresas 

privadas, nos chamados 

projetos convencionais, e se 

convencer de que seus 

interesses eram sinceros, pois 

estavam voltados para o 

desenvolvimento rural. Seria esta a tarefa reservada ao Serviço Nacional de 

Extensão Rural transformado em Lei em 1814. Havia uma resistência dos 

agricultores sobre as leis do governo dos Estados Unidos em relação a 

agricultura, mas eles não obtiveram êxito, pois o capital venceu. Depois de 

transformada em lei, a Extensão Rural foi posta em prática. Foi realizada 

através do Trabalho Cooperativo de Extensão Agrícola, com iniciativa dos 

próprios produtores, do United States Department of Agriculture (USDA), das 

Escolas Superiores de Agricultura, do Estado, dos municípios e dos voluntários 

que desenvolveram trabalhos de repasse de conhecimentos e orientação. O 
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trabalho para a modernização da agricultura se conseguiu se desenvolver, 

segundo seus objetivos, nos Estados Unidos. A Extensão rural contou com a 

participação da população na produção e produtividade agropecuária. A força 

de vontade da comunidade estadunidense, aliada à fidelidade ao processo de 

evolução cultural nacional, amparado pelas universidades e os órgãos de 

pesquisa, contribuíram para o êxito do programa de extensão rural. 

Diante do sucesso do trabalho estadunidense, este modelo foi aplicado 

em diversos países da América Latina, inclusive o Brasil. No entanto as 

diferenças socioeconômicas e políticas entre estes dois países não permitiram 

que o resultado conseguido nos Estados Unidos fosse o mesmo para o Brasil.  

A grande diferença entre o processo extensionista estadunidense e o 

brasileiro é que a extensão rural chegou sem ser solicitada pela comunidade 

rural a qual iria assistir. Como sempre acontece, os técnicos passaram pela 

comunidade decidindo o que para ela era importante. E assim a extensão rural 

foi imposta ao povo rural brasileiro.  

A Extensão Rural importada pelo Brasil da mesma maneira que era 

aplicada nos Estados Unidos causou sérias consequências às populações 

rurais. De maneira impositiva, as propostas trazidas pelos técnicos, em 

conjunto com o Estado e órgãos internacionais, atingiam estas populações 

desconsiderando os conhecimentos até então acumulados ao longo da história, 

colocando-os em uma posição de incapazes, carentes e passivos. Ao longo da 

história da extensão rural no Brasil, as atenções se voltavam ora para os 

médios e pequenos, ora para grandes proprietários, obedecendo aos objetivos 

do governo. Estas estratégias fizeram com que a assistência técnica se 

tornasse necessária, principalmente na vida dos pequenos produtores, já que 

os técnicos eram considerados possuidores do saber. Quando, portanto, ela se 

volta prioritariamente aos grandes proprietários, causa sérios danos nas 

pequenas propriedades.  

 

1.2 EXTENSÃO RURAL NO BRASIL 

 

O surgimento da Extensão Rural no Brasil encontrou um cenário social, 

político e econômico em grande alvoroço (1948 - 1964). Havia dois fatos 
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importantes acontecendo 

concomitantemente: a Guerra Fria no cenário 

internacional e a industrialização no Brasil.  

Com o fim da República Velha 

estabeleceu-se um novo direcionamento na 

economia, onde o capital agrário até então 

dominante passa a ser substituído pelo 

capital industrial. Neste período o processo 

de industrialização se intensifica, enquanto a 

agricultura limitava-se às funções de suprir o 

setor urbano de alimentação e matéria-prima, 

garantir a geração de divisas através da 

exportação de produtos, oferecer mão-de-

obra para as atividades urbanas, formar 

capital industrial e funcionar como mercado 

consumidor. 

No contexto internacional, havia 

também, a divisão do mundo em dois blocos 

geopolíticos do pós-guerra, o capitalista e o 

comunista, gerando as relações da Guerra 

Fria. Havia a preocupação por parte dos 

norte-americanos capitalistas de que o ideário 

comunista do bloco oposto atingisse a 

América Latina, inclusive o Brasil. O “perigo 

vermelho” ameaçava o mercado consumidor 

de produtos industrializados dos Estados 

Unidos, ameaçava também sua fonte de 

matérias primas vindo de países como o 

Brasil, exportadores de produtos agrícolas.  

Neste contexto, num período de 

democracia liberal e modernização 

capitalista, permitindo a entrada e saída de 

capital estrangeiro, irá surgir em 06 de 

 

O temor 

estadunidense 

de que o 

“perigo 

vermelho” se 

espalhasse 

pela América 

Latina e 

pudesse 

comprometer 

seus 

interesses 

econômicos, 

políticos e 

ideológicos, 

possibilitou 

que a 

educação 

informal fosse 

viabilizada 

através da 

implantação e 

da 

institucionali-

zação dos 

serviços de 

extensão rural. 

SANTOS, 1993. 
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dezembro de 1948, em Minas Gerais, a ACAR inspirada no modelo 

estadunidense, no caso, o surgimento da ACAR. Esta instituição contou com o 

financiamento conjunto do governo mineiro e da Associação Internacional 

Americana para o Desenvolvimento Econômico e Social (AIA), da família 

Rockefeller.  

A primeira ACAR surge no Estado de Minas 

Gerais devido a problemas que o estado passava 

nos setores industrial, agrícola, extrativista e 

principalmente com o êxodo rural. Na época, o 

governador Milton Campos (1947-1951) 

relacionava o êxodo rural ao comprometimento da 

produtividade agrícola. Então sem relacionar o 

problema à estrutura fundiária do estado, cria-se o 

Plano de Recuperação Econômica e Fomento da 

Produção, com políticas sociais para fixar o homem 

no campo através da superação do seu 

considerado atraso econômico. 

Concomitantemente a criação da ACAR-MG, 

viabiliza-se a elaboração de um plano de 

recuperação econômica do estado que, através de 

um programa de assistência técnica e educação 

rural ao homem do campo, sustaria o êxodo rural. 

Admitia-se que a atuação do serviço de extensão 

rural seria suficiente para resolver o problema do 

êxodo, sendo dispensável a necessidade de se 

discutir a estrutura fundiária do estado. 

É importante destacar que a ACAR possuía 

técnicos estadunidenses que orientavam os 

técnicos brasileiros e seu objetivo era estabelecer 

um sistema de assistência técnica e financeira a fim de possibilitar a 

intensificação da produção agropecuária e a melhoria das condições 

econômicas e sociais da vida rural. 

● ● ● 

Ao financiar a 

compra dos 

produtos 

modernos como 

adubos químicos, 

vacinas e 

equipamentos 

para sua 

aplicação, 

máquinas 

agrícolas, filtros, 

sementes 

melhoradas, etc., 

o crédito 

favoreceu a 

expansão 

capitalista no 

campo, 

transformando os 

extensionistas em 

‘camelôs das 

multinacionais’. 

SANTOS 1993, p.60. 

● ● ● 
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A ACAR estende-se então pelo território 

nacional, não de maneira uniforme. Juntamente 

com a criação da ACAR, se estabeleceu um 

sistema de crédito com o objetivo de aumentar a 

produção agropecuária e fornecer benefícios 

(aquisição de variados tipos de produtos 

recomendados pela extensão desde as 

necessidades do lar às da empresa rural). Portanto, 

foi utilizando métodos educacionais que a extensão 

rural atendeu aos interesses capitalistas.  

Mesmo com este trabalho feito pela ACAR 

os resultados não foram eficazes. Então em 1952 

foi feita a primeira avaliação do trabalho deste 

órgão. Conclui-se que era preciso mudar a 

estratégia de trabalho para que se conseguisse 

uma mudança de mentalidade do produtor rural 

para que fosse mais fácil à adoção das instruções 

dos técnicos. Nesse ponto a extensão rural se 

propõe como uma atividade educativa.  

Em 1954 foi criado o Escritório Técnico de 

Agricultura (ETA) que representou um grande 

estímulo para a extensão rural, e foi também 

responsável pela criação dos serviços de extensão rural no Sul do Brasil. Neste 

mesmo ano nasce a Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural 

(ANCAR), que seguia os mesmos moldes da ACAR.  

No ano de 1956, nasce a ABCAR, com o objetivo de organizar as 

atividades de Extensão Rural no país. Ela foi constituída como sociedade civil 

de direito privado, assim como suas filiadas e teve como membros fundadores 

o ETA, o Ministério da Agricultura, a AIA, a ACAR-MG, a ANCAR, a ASCAR, a 

Confederação Rural Brasileira e logo depois o Banco do Brasil e o Banco do 

Nordeste Brasileiro. Seu objetivo era o de captar recursos no Brasil e no 

exterior, manter a unidade do sistema já existente, zelar pela doutrina, formar 

recursos humanos e difundir a ideia pelo Brasil. As ACARs subordinam-se à 

O fio e a trama na 

construção da 

representação social 

do pequeno produtor 

através das 

publicações da 

atividade de “Bem-

Estar Social” (uma 

entre as três 

atividades chaves da 

extensão: 

Assistência técnica, 

Bem-estar social e 

Crédito Rural) 

destinada ao 

pequeno produtor 

rural, um universo 

ideológico criado 

para controlar a vida, 

na organização das 

relações da família. 

PORTILHO, 1998 p. 44. 
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ABCAR, que por sua vez está diretamente ligada ao Governo Federal. Esta 

traçava metas e diretrizes, baseada na ideologia governista que norteavam 

todo o trabalho das ACARs. Fica claro que a dominação exercida de cima para 

baixo, ou seja, do dominante para o dominado, era mais um reflexo, uma 

reprodução da estruturação social do sistema capitalista, já que não se 

restringia apenas à relação ABCAR/ACARs, mas era extensivo aos agentes da 

ACAR e ao ‘ público a ser assistido’. 

É interessante destacar que esta estrutura exercida de forma dominante 

indica uma atitude que chama a atenção sobre a extensão rural na época com 

relação à população assistida. Nos 

anos de 1961 e 1963 são publicados 

os “livrinhos”, como eram 

identificadas tais publicações que 

visavam o planejamento em todas as 

áreas do meio rural. Os livros 

apresentavam as planilhas Nossa 

Casa, Nossos Móveis, Cuidados com 

Nossa Saúde, Nossa Cozinha, Nossa 

produção de Alimentos, Nossa Refeições, Nossa Roupa Pessoal, Nossa Roupa 

de Cama, Banho e Mesa, Nosso Equipamento de Costura, Nossos Deveres 

para com a Pátria, entre outros. É um controle total sobre todas as esferas da 

vida na família rural. Alicerçado nos pilares planejamento-trabalho-ordem-

progresso, o extensionismo rural atua junto ao homem do campo e constrói 

uma determinada representação social do pequeno produtor como carente: de 

informações, de nutrição, de saúde, de solidariedade. Só podemos pensar em 

ordem quando estamos conscientes da desordem.  

Os extensionistas induziam as famílias a pensarem que eles estavam ali 

para ajudar e não para coordenar. No entanto, tudo não passava de estratégias 

de controle e dominação.  

No começo dos anos 60 surge uma proposta de avaliação da ABCAR, 

com o objetivo de analisar a contribuição do sistema de extensão rural para o 

desenvolvimento agrícola do país. O processo de avaliação concretizou-se sob 

coordenação estrangeira contando também com uma equipe brasileira. No 

Os extensionistas 
induziam as famílias a 

pensarem que eles estavam 
ali para ajudar e não para 

coordenar. No entanto, tudo 
não passava de estratégias de 

controle e dominação. 
PORTILHO, 1998, p. 49. 
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entanto, a forma de trabalho permaneceu a mesma. Os objetivos no momento 

não eram os problemas da ABCAR, mas sim a institucionalização do Sistema 

de Extensão Rural e Crédito Rural Supervisionado. Isto refletia a necessidade 

do Estado intensificar a sua ação no campo, uma vez que o momento social e 

político vivido eram preocupantes, tendo em vista a organização dos 

camponeses através de entidades, como, por exemplo, as ligas camponesas. 

O governo de João Goulart foi confrontado por uma série de 

mobilizações de trabalhadores rurais. Os grupos urbanos (Partido Comunista 

Brasileiro, políticos, entre outros), que até então ignoravam estes 

trabalhadores, passaram a competir pela sua “atenção”, pois estavam, naquele 

momento, formando uma base política rural. No entanto, o governo tentou 

assegurar o controle estatal sobre os movimentos rurais, estendendo para a 

zona rural o regime trabalhista corporativista que regulava o trabalho urbano, 

com o Estatuto do Trabalhador Rural de 1963 (ETR). Neste mesmo ano, após 

o enfrentamento de vários anos de estagnação econômica, o governo propôs, 

através do Plano Trienal, de Celso Furtado, a Reforma Agrária como uma das 

reformas de base.  

Em 1961 a AIA retira-se da direção da ABCAR, se mantendo somente 

na condição de financiadora e consultora de projetos extensionistas. Apenas os 

técnicos brasileiros foram encarregados de elaborar o Plano Diretor Quinquenal 

(1961 – 1965), pela primeira vez na história da extensão rural. Neste plano, à 

agricultura caberia o papel secundário no processo de desenvolvimento 

econômico uma vez que estava subordinada ao crescimento industrial. No 

entanto, necessitava de novas tecnologias, uma vez que era visto como 

economicamente ineficiente e estático. Neste caso a transferência de 

tecnologias resolveria o problema do atraso e da estagnação econômica do 

setor, o trabalho dos técnicos da extensão junto aos produtores viabilizaria a 

difusão e a adoção de novas tecnologias. A relação entre o Governo e a 

ABCAR manteve-se coerente com os princípios liberais de desenvolvimento 

econômico. À ABCAR coube o papel de mediar o conflito existente entre 

desenvolvimento agrícola, avanço do capital e população rural (pequenos 

proprietários, meeiros, arrendatários, trabalhadores rurais), e contornar as 

possíveis consequências sociais do processo de modernização agrícola.  
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No entanto, antes mesmo do fim do Plano Quinquenal, insere-se no 

cenário nacional o governo militar, através de um golpe no ano de 1964. Assim 

a Extensão Rural irá passar novamente por mudanças, mudando seu público 

de atuação e seu conceito de trabalho.  

 

1.2.1 EXTENSÃO NA ÉPOCA DO GOLPE CIVIL – MILITAR 

 

A partir do golpe militar, o serviço de extensão rural passa a priorizar o 

grande e médio produtor como público alvo. A ênfase agora será no abandono 

do sistema estadunidense que se justificava pelas novas necessidades 

desenvolvimentistas do país. Concluía-se que a exploração executada pelos 

pequenos e médios proprietários era 

muito lenta, não contribuindo assim para o 

rápido crescimento econômico do país. A 

ABCAR privilegiará a modernização da 

agricultura através do incentivo a 

produção destinada à exportação, uma 

política atraente ao investimento do 

capital estrangeiro em consonância com o 

Programa de Ação Econômica do 

Governo (PAEG) que se destinava a 

racionalizar a economia pela 

concentração do capital nas indústrias 

mais eficientes e o estímulo à penetração do capital multinacional mais 

competitivo e produtivo. 

 O governo voltou sua atenção ao setor agrário. Alguns dos fatores que 

convenceram o governo a tal atitude foram a crise de alimentos no início dos 

anos 1960, inquietações de que um setor agrário ‘retrógrado’ representasse um 

entrave para o crescimento econômico, e temores de que a mobilização radical 

de setores rurais fosse um prelúdio para uma revolução fidelista. A 

preocupação primordial do governo era modernizar a agricultura, uma medida 

vista como um requisito para o crescimento econômico renovado.  

O golpe militar trouxe 
mudanças nas políticas 
nacionais para a zona 

rural. A posição 
dominante no momento 
era dos militares e de 

grupos urbanos 
industriais centralizados 

em São Paulo e no 
exterior. 

PORTILHO, 1998 
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Sob a ótica da Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento, o 

governo militar decreta medidas que atingem o setor agrário tais como a lei 

4.504, de 30 de novembro de 1964, o Estatuto da Terra, a criação do IBRA, o 

INDA, entre outros. O Estatuto da Terra foi considerado uma prioridade mais 

importante do que o sindicalismo rural, mas tornou-se vítima da luta do Estado 

Nacional com elites políticas regionais e locais. O estatuto foi apresentado 

como uma lei de reforma agrária, mas, como Martins sugeriu, era ‘uma lei de 

desenvolvimento rural’ que visava ‘racionalizar’ a agricultura, modernizando 

latifúndios e consolidando o minifúndio em empreendimentos capitalistas. 

Com o objetivo então de aumentar a produtividade, utilizando a 

tecnologia e a pesquisa agropecuária, surge em 1972, a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). Até então as pesquisas agropecuárias 

públicas federais eram realizadas por institutos vinculados ao Ministério da 

Agricultura, através do Departamento Nacional de Pesquisas Agropecuárias 

(DNPEA). A partir daí a EMBRAPA teria o objetivo de promover e executar as 

tarefas de pesquisa. 

No ano de 1975 a ABCAR é substituída pela EMBRATER. A 

EMBRATER era um órgão de caráter normativo e coordenador, ligado ao 

Ministério da Agricultura, que tem como objetivo a transferência de tecnologia 

agropecuária e gerencial, numa linha vertical de ação, atendendo tanto aos 

produtores de alta, como dos de média e baixa renda. A empresa também 

realizava programas para o atendimento dos jovens pertencente ao meio rural, 

entendendo que a resposta desse público era mais rápida. Esta atitude pode 

ser interpretada como uma representação social que se faz do jovem como 

aquele que está ávido e apto a receber novas tecnologias, podendo, portanto, 

contribuir com aumento da produtividade futura do lote. No entanto, esta atitude 

representa um preconceito e uma distorção do homem do campo, do “caipira 

brasileiro”, deixando clara a imagem do mesmo como aquele que tem sua voz 

silenciada e seus conhecimentos aviltados e esquecidos por aqueles que 

detêm um suposto saber competente. A EMBRATER trabalhou com objetivo de 

selecionar projetos prioritários associada à modernização da agricultura os 

quais poderiam das respostas rápidas aos recursos aplicados e a transferência 

de tecnologias.  
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É neste período que se cria também o POLOCENTRO (Programa de 

Desenvolvimento dos Cerrados – Decreto nº 75.320, de 21/01/1975), atuante 

nos estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Num período de expansão 

da fronteira agrícola, a EMBRATER e a EMBRAPA representaram uma forte 

atuação no que diz respeito à criação de técnica e tecnologias para o 

desenvolvimento de uma região que apresentava limitações à produção 

agrícola, como por exemplo, a acidez do solo. Mais tarde, além deste, aprecem 

outros programas com objetivos semelhantes, como o Programa de 

Assentamento Dirigido do Alto Paranaíba (PADAP – 1973) e o Programa de 

Cooperação Nipo-Brasileira para o 

Desenvolvimento dos Cerrados (PRODECER 

– 1979). A EMBRAPA com o objetivo de 

pesquisar novas técnicas para atender à 

política de desenvolvimento econômico, 

possibilitando a abertura das fronteiras 

agrícolas, cria um Centro de Pesquisa 

Agropecuária do Cerrado (CPAC). Portanto, à 

assistência técnica caberia contribuir para 

que este espaço fosse ocupado racional e 

ordenadamente, bem como, difundir e 

transferir tecnologias apropriadas. Na época 

do golpe, a regulamentação da terra e as 

relações de trabalho rural, as políticas 

agrícolas e os serviços de pesquisa e 

extensão haviam ficado quase que inteiramente nas mãos de oligarquias 

regionais que dirigiam governos de nível estadual. Em resumo, o projeto exigia 

um período de formação estatal jamais visto desde o Estado Novo (1937-

1945). Os militares tentaram exatamente isso. Procuraram centralizar a 

autoridade fora das mãos das oligarquias, decretando uma nova legislação, e 

criando um novo mecanismo burocrático nas áreas rurais para envolver o 

Estado existente e os governos locais. Os mais significativos entre os novos 

acessórios institucionais eram: o Banco do Brasil, que como principal conduto 

de crédito tornou-se o braço do Estado para acumulação de capital nas áreas 

No ano de 1979 muda-

se o discurso da 

EMBRATER, que traça 

uma nova política 

agrícola, avaliando os 

erros dos anos 

anteriores. O público 

alvo da extensão rural 

passa a ser os 

pequenos produtores e 

suas famílias. 
EMBRATER 1989 apud 

PORTILHO, 1998, p. 72. 
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rurais; o INCRA, que regulava questões legais sobre posse de terra e 

colonização; e os serviços de pesquisa e extensão nacionais EMBRATER e 

EMBRAPA, que providenciavam fundamentos técnicos para a modernização 

da agricultura. 

Em face desta mudança, a criação da EMBRATER, em todos os 

estados, independentemente do tamanho e das condições socioeconômicas 

passaram a dispor de empresas estruturadas a partir de um mesmo arranjo 

institucional, isto é, as ACARs e ANCARs são transformadas em EMATER. 

No ano de 1979 muda-se o discurso da EMBRATER, que traça uma 

nova política agrícola, avaliando os erros dos anos anteriores. O público alvo 

da extensão rural passa a ser os pequenos produtores e suas famílias. A 

mudança, segundo PORTILHO, é gradativa e no final dos anos 80 e início dos 

anos 90, o público é ampliado para mini, pequenos e médios produtores, 

tipificados segundo critérios regionais, incluindo-se também os trabalhadores 

rurais e os assentados em projetos de Reforma Agrária, bem como suas 

organizações formais e informais. 

O trabalho da EMBRATER agora é de caráter participativo entre os 

poderes constituídos, os produtores e suas organizações e as comunidades 

rurais, sem deixar de lado é claro a mudança tecnológica como fator influente 

na prática da educação informal com os produtores, sendo que esta poderia 

trazer transformações nas relações de produção e de trabalho. Toda essa 

mudança reflete os acontecimentos do cenário nacional, um período de 

transição da fase ditatorial para a redemocratização. Nesse período de 

democratização a fração mais humanista do corpo técnico da empresa passou 

a se confrontar com o direcionamento produtivista dominante na empresa, 

resultando em seminários que buscavam resgatar o papel social que a 

Extensão Rural poderia desempenhar. 

No entanto, o país adentra em uma crise econômica que se intensifica 

na segunda metade dos anos 1980 em decorrência da dívida externa que levou 

a um afastamento de investimentos estrangeiros no país. A extensão e o 

crédito rural perderam significativa importância. Até então, a extensão rural é 

marcada por uma forte dependência financeira e necessitava mais do que 

nunca de verbas federais e durante o período de 1979-1985 o Estado Brasileiro 
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fazia empréstimos junto ao BIRD (Banco Internacional para a Reconstrução e o 

Desenvolvimento), para suprir os problemas financeiros.  

No governo do presidente José Sarney (1985 - 1990) a diretoria da 

EMBRATER foi substituída. O novo presidente proferiu um discurso mudando o 

rumo das políticas agrárias, especialmente em pronunciamentos sobre a 

Reforma Agrária. Com estas transformações o Congresso Nacional pede a 

extinção da EMBRATER, que ocorrerá no ano de 1991, no governo do 

presidente Fernando Collor. A EMBRATER, no momento em que se vê 

ameaçada tenta buscar apoio junto aos mini e pequenos produtores e buscou 

na política de municipalização sua fonte de financiamento. No entanto, a 

EMBRATER é extinta e a responsabilidade pela coordenação nacional da 

Extensão Rural passa a ser da EMBRAPA. No ano de 2014 a EMBRAPA não 

possui mais a responsabilidade pela prestação de assistência técnica. 

 

Resumindo: 

 

 A primeira fase extensionista no Brasil se chama de “humanismo 

assistencialista”. Essa fase prevaleceu de 1948 até o início da década 

de 1960. Tinha como objetivo do extensionista aumentar a produtividade 

agrícola, assim haveria a melhora do bem estar das famílias rurais com 

aumento da renda e diminuição da mão de obra necessária para 

produzir. As equipes locais eram formadas por um extensionista da área 

agrícola e um da área de economia doméstica. Os métodos dos 

extensionistas nessa época também eram marcados por ações 

paternalistas. Isto é, não discutiam os problemas com os agricultores, 

apenas procuravam induzir mudanças de comportamento por meio de 

metodologias preestabelecidas, as quais não favoreciam o florescimento 

da consciência crítica nos indivíduos, atendendo apenas as suas 

necessidades imediatas. 

 A segunda fase da Extensão Rural se orienta por ações dos 

extensionistas no período de abundância de crédito agrícola subsidiado 

(1964 a 1980). É uma fase chamada de “difusionismo produtivista”. Há 

uma aquisição, por parte dos produtores, de um pacote tecnológico 
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modernizante, com uso intensivo de capital (máquinas e insumos 

industrializados). O homem do campo era inserido na dinâmica da 

economia de mercado. O objetivo técnico da extensão rural era o 

aumento da produtividade e a mudança da mentalidade dos produtores, 

do “tradicional” para o “moderno”. Foi uma fase da extensão onde o 

técnico era responsável por convencer produtores à adoção de novas 

tecnologias. Os conhecimentos dos produtores não eram levados em 

conta. A extensão assumiu um caráter tutorial e paternalista. Com o 

término do crédito agrícola subsidiado, insere-se neste contexto uma 

nova proposta de extensão rural que preconizava a construção de uma 

consciência crítica através do planejamento participativo. 

 Todo este histórico foi necessário para demonstrar quais foram os 

interesses da Extensão Rural ao longo de sua existência no Brasil. Vê-

se que esta atividade sempre esteve atrelada ao governo e a sua forma 

de governar. O modelo de Extensão rural adotado no Brasil objetivava 

construir uma sociedade moderna, ou seja, industrializada, e com isso 

superar os problemas do subdesenvolvimento, caracterizado pelo atraso 

das populações rurais, necessitando a intervenção técnica. Todo este 

trabalho resultou em acentuação das desigualdades estruturais, 

privilegiando-se produtos de exportação em detrimento de produtos de 

subsistência, regiões em detrimento de outras, a concentração de terra e 

renda. Um enorme contingente de trabalhadores foi expulso da terra e 

estes trabalhadores contribuíram de diversas maneiras para o avanço do 

capitalismo no campo e, indiretamente, também nas cidades. Ao 

buscarem mais adiante terras livres ou mais baratas, para reproduzir sua 

condição camponesa, faziam expandir a fronteira agrícola, garantindo 

assim a produção de subsistência para o mercado interno. Com isso, 

deixavam sempre pra trás a terra capitalizada com o seu trabalho. 

Enquanto houve ‘terra sem dono’, a fronteira agrícola foi utilizada como 

válvula de escape para as tensões geradas no campo, como uma 

alternativa a Reforma Agrária. Estes trabalhadores posteriormente vão 

ocupar as periferias das cidades, em busca da possibilidade de serem 

contratados para trabalho nas indústrias. No entanto, a mão de obra 
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ficou excessiva permitindo a seleção de trabalhadores melhor 

qualificados, levando aos demais a estabelecer contratos desvantajosos, 

subempregos e desemprego. Muitos voltam ao trabalho agrícola, no 

entanto, sem direitos trabalhistas, sem direito de morar na terra, como 

por exemplo, os boias-frias. É neste contexto de crise urbana 

(desemprego, miséria e violência) e da crise rural (concentração 

fundiária, miséria, desemprego) que surgem os movimentos sociais com 

objetivo de democratizar e modificar a ordem estabelecida. É a luta de 

diversos movimentos sociais espalhados pelo país que viabilizaram a 

luta pela Reforma Agrária e o assentamento de várias famílias em 

diversas áreas consideradas improdutivas pelo país. 

 

2 SEÇÃO II 

 

A Extensão Rural tem diferentes concepções de abordagem 

dependendo da época e instituição aplicada. No Brasil passou por modelos que 

vão do assistencialismo de 1948 ao difusionista pré ditadura civil militar, do 

humanismo crítico pós ditadura a Extensão Rural educativa. Esta seção 

abordará essas várias concepções contextualizando conceitos com épocas de 

ação e metodologia de trabalho na Extensão Rural. 

 

2.1 CONCEPÇÕES DE EXTENSÃO RURAL 

 

 extensão rural durante os anos de sua aplicação, dependendo 

do governo a que servia tinha uma concepção. Há quatro tipos 

de extensão rural: o Humanismo Assistencialista, o 

Difusionismo Produtivista, o Humanismo Crítico e a Extensão Rural Educativa. 

 

2.1.1 HUMANISMO ASSISTENCIALISTA (1948 – 1962) 

 

Essa concepção visava promover a melhoria das condições de vida da 

família rural, especialmente pequenos agricultores. Tinha como característica 

sua composição: um agrônomo, um Jeep e uma professorinha. Induzia a 

A 
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mudanças de hábitos, condutas e habilidades. Tinha como metodologia o 

aprender fazendo. O técnico é o sujeito, o agricultor objeto. 

 

2.1.2 DIFUSIONISMO PRODUTIVISTA (1963 – 1984) 

 

A concepção difusionista promovia uma melhora na produção e também 

na produtividade, tanto dos médios como de 

grandes produtores, não se importava com 

a agricultura familiar. Os agricultores 

adotavam tecnologias modernas. O técnico 

elaborava e acompanhava projetos de 

crédito relacionados a produtos específicos 

como tratores e adubos. Essa concepção 

dava uma grande ênfase à mudança 

tecnológica; não levava em conta as 

estruturas econômicas e sociais do 

agricultor. A relação era de técnico, sujeito, 

agricultor, objeto. 

O Difusionismo Produtivista se divide 

em: 1. Modelo Difusionista, o 

desenvolvimento rural ocorre quando se 

introduzem e são difundidas entre os 

agricultores novas ideias, de maior 

eficiência produtiva, e estes efetivamente as 

adotam. Cujos objetivos são reduzir o 

tempo entre o lançamento de uma inovação 

pela pesquisa e a sua adoção generalizada 

pelos agricultores; desenvolver nos agricultores as qualidades de inovação, 

inclinação para o risco e racionalidade técnica e econômica; a mensagem 

transmitida enfatiza sempre uma tecnologia que permita aumentar a produção 

e a produtividade deste produto. 2. Difusionismo Extensionista: maneira 

preconizada para atingir o maior número de produtores onde utilizavam líderes 

naturais para mobilização da comunidade e o trabalho era multiplicado em 

A ideia do 

difusionismo 

produtivista era 

incentivar o agricultor 

a adquirir um pacote 

tecnológico moderno, 

que incluía o uso 

intensivo de máquinas 

e insumos 

industrializados e 

abrir-lhe os olhos para 

a modernidade. Era a 

introdução do homem 

do campo no mercado 

econômico. Nesse 

período, que foi até o 

início dos anos 1980, 

também se 

preconizava a 

necessidade do crédito 

rural. Sem ele era difícil 

trabalhar com o 

pequeno agricultor. 
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grupos instrumentais (Conselhos de desenvolvimento agrícola, clube de mães, 

de jovens). 

 
 

Figura 1 - Concepção difusionista de Extensão Rural 

 
Fonte: Carlos Armênio Khatounian, 2009 

 
 

2.1.3 HUMANISMO CRÍTICO (1985 – 1989) 

 

Esse sistema visava o protagonismo das famílias de modo que estas 

construíssem as condições que consideravam necessárias à melhoria de suas 

vidas. A ação extensionista era dirigida especialmente para a catalisação de 

processos sociais de mudanças. Tem como características uma organização e 

participação da comunidade para decisão. O desenvolvimento deve estar 

orientado para o bem-estar da população. Quem decide é a comunidade e não 

apenas é consultada. O fomento de inovações tecnológicas deve estar 

subordinado à melhoria efetiva das condições de vida dos agricultores e não só 

ao aumento da produção e produtividade. Utilizam métodos baseados na 

perspectiva holística e na análise sistêmica, buscando entender a interação dos 

diversos fatores em um sistema de produção e as relações deste com o 

contexto externo em seus diversos níveis. A objeção a este modelo é que teria 
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caráter meramente reformista, não sendo capaz de produzir mudanças 

significativas em uma sociedade capitalista que reproduz e aprofunda as 

desigualdades sociais. 

 

2.1.4 EXTENSÃO RURAL EDUCATIVA  

 

Os modelos descritos não questionam a estrutura da sociedade como 

um todo e do campo em particular. Consideram possível um desenvolvimento 

capaz de satisfazer a todos sem mudanças nas classes sociais. Diversos 

movimentos sociais, no entanto, consideram necessária mudanças drásticas 

das estruturas de poder e das relações de produção, para que ocorra um 

verdadeiro desenvolvimento rural sustentável. A comunicação rural nesta 

perspectiva visa contribuir para a construção da consciência crítica dos sujeitos 

(famílias de trabalhadores e agricultores), aumentando sua participação ativa, 

empoderamento e autonomia decisória. Os métodos também se baseiam na 

perspectiva holística e na análise sistêmica, mas dentro da concepção 

dialética, pois tem como pressuposto a superação da situação de exploração 

por meio da transformação das estruturas sociais e econômicas. 

Nessa concepção a extensão indica a ação de estender algo a. Quem 

estende, estende alguma coisa a ou até alguém, aquele que recebe o conteúdo 

do objeto da ação verbal. Assim uma análise tendo a extensão como objeto, 

induzindo a pensar vários conceitos para o termo. Daí que, em seu “campo 

associativo”, o termo extensão se encontre em relação significativa como 

transmissão, entrega, doação, messianismo, mecanicismo, invasão cultural, 

manipulação, etc.  

 Dessa maneira o termo extensão associa-se a educação. Assim o 

extensionista terá um papel de educador-educando. Por isso que e a 

persuasão, a propaganda não pode ser aceita como uma ação educativa. A 

persuasão implica em alguém que persuade. O extensionista, que persuade, é 

o sujeito, o agricultor, que é persuadido, o objeto da propaganda. 



28 
 

Quando se pensa numa ação libertadora não existe a subjugação do 

outro como objeto. Não lhe cabe, portanto, de uma perspectiva realmente 

humanista, estender suas técnicas, entrega-las, prescreve-las; não lhe cabe 

persuadir nem fazer dos camponeses o papel em branco para sua propaganda. 

Como educador, se recusa a “domesticação” dos homens, sua tarefa 

corresponde ao conceito de comunicação, não ao de extensão.  

Grande parte dos técnicos que trabalham com pequenos agricultores 

afirmam que é inviável o diálogo. Utilizam do falso argumento que é falta de 

tempo ou ainda que não haja participação dos 

mesmos. Se for levado em conta a apatia do 

agricultor nas condições históricas, 

sociológicas, culturais onde estão, o técnico 

compreenderá sua recusa ao diálogo. O 

latifúndio é antidialógico, os agricultores 

nesses sistemas são considerados inferiores. 

O agricultor não tem o direito à palavra, 

apenas tem o dever de escutar e obedecer. 

Assim se explica porque o agricultor é 

desconfiado e não dialoga com pessoas de 

fora de sua comunidade. Seja como for, com 

mais ou menos dificuldades, não será com o 

antidiálogo que romperemos o silêncio 

camponês, mas sim com o diálogo em que se 

problematize seu próprio silêncio e suas 

causas. O trabalho do agrônomo como 

educador não se esgota e não deve esgotar-se no domínio da técnica, pois que 

esta não existe sem os homens e estes não existem fora da história, fora da 

realidade que deve transformar. As dificuldades maiores ou menores impostas 

pela estrutura ao quefazer dialógico não justificam o antidiálogo, do qual a 

invasão cultural é uma consequência. Quaisquer que sejam as dificuldades, 

aqueles que estão com o homem, com a sua causa, com a sua libertação, não 

podem ser antidialógicos.  

O que existe são 

saberes, um 

sistematizado e o 

outro empírico. 

Este, sim, é o 

trabalho autêntico 

do agrônomo 

como educador, 

do agrônomo 

como 

especialista, que 

atua com outros 

homens sobre a 

realidade que os 

mediatiza. 

FREIRE, 1977. 
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Na sociedade existe uma corrente 

que diz que não é possível o diálogo, não 

só com o agricultor, mas nas escolas dos 

primeiros anos, onde 4 x 4, que não pode 

ser 15; ou ainda que a água seja H2O e 

não pode ser na composição H4O. Esses 

saberes não são problematizados. Na 

tabuada 4 x 4 é 16, agora na vida real 

tente fazer quatro tijolos quatro vezes. 

O extensionista ao “levar” 

conhecimento ao agricultor não se 

comunica porque parte de uma relação 

sujeito objeto, não há uma relação comum 

entre os polos técnico camponês. Como 

esse conhecimento não ocorre numa 

situação concreta, o extensionista tende a 

cair no uso de técnicas de propaganda, 

de persuasão, ou seja, recorre à mídia de 

massa para transmissão. Por tudo isso, 

uma vez mais, estamos obrigados a negar 

ao termo extensão e a seu derivado 

extensionismo as conotações do quefazer 

verdadeiramente educativo, que se 

encontram no conceito de comunicação. 

Daí que, à pergunta Extensão ou 

Comunicação? Se faz necessária. Respondamos negativamente à extensão e 

afirmativamente à comunicação.  

A educação ao negar o homem não chega a lugar algum. É necessário 

ver o agricultor em sua interação com a realidade, o que ele sente, percebe e 

onde exerce uma prática transformadora. É através de uma relação dialética 

com a realidade que a educação exercerá uma prática transformadora. 

 

 

O idealista erra 
ao colocar as 

ideias 
separadas da 
realidade, erra 

também o 
objetivismo 
mecanicista 

que transforma 
o homem em 

abstração 
negando-lhe 

como sujeito as 
transformações 

históricas. 
 

FREIRE, 1977 
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Resumindo: 

Tabela 1: Fases da extensão rural no Brasil – 1948 a 2000. 
Fases da 

pesquisa e 
extensão 

Assistencialista 
 

                         

Difusionista / 
Produtivista 

               

Redemocratização - 
Dialógica/problematizadora          

Período 1948 – 1962                             1963 – 1984                       1985 – 1989*              
Público com o 
qual se propõe 

a trabalhar 

Pequenos 
agricultores.      

Médios e grandes 
agricultores (na base 
de tecnologia); e 
pequenos 
agricultores (cunho  
social e 
assistencialista). 

Pequenos e médios 
agricultores. 

Foco das 
ações 

Família rural Agricultor Família rural 

Estratégia 
pedagógica 

“Ensinar a fazer, 
fazendo”. 

Difusionista/inovador
a “persuasão”. 

Dialógica /  
Problematizadora    
 

Papel do 
técnico 

extensionista 

Indutor de 
mudanças de 

comportamento 

Elaborador de 
crédito rural 

Catalisador de processos 
sociais 

Orientação 
dos 

processos 

Vertical ascendente  Vertical descendente Horizontal          
 

Papel da 
tecnologia 

Apenas subjacente; 
instrumento para 

melhorar as 
condições de vida 
da família rural. 

Finalístico; 
modernizar o 

processo produtivo 
aumentando a 

produtividade da 
terra e do trabalho. 

Essencial; mas dentro de 
padrões de equilíbrio 

ecológico, energético e social. 

Tipo e uso do 
crédito rural 

Supervisionado; 
cobre 

investimentos no 
lar e na 

propriedade 
(produtivos ou 

não). 

Orientado; voltado 
para produtos com o 

fim de viabilizar 
tecnologias de uso 
intensivo de capital. 

Orientado; voltado 
preferencialmente para 
viabilizar tecnologias 

“apropriadas”. 

Organização 
da 

população 

Cria grupos de 
agricultores, donas 
de casa e jovens 

rurais. 

Não se preocupa 
com este tipo de 
ação 
 

Estimula a organização e o 
associativismo rural 
autônomos. 

Fontes: Rodrigues (1997). 

 

3 SEÇÃO III 

 

Esta seção descreve, conceitua, demonstra a metodologia da Pesquisa 

Participativa. Esse modelo de pesquisa começou a ser aplicada em 1960 com 

forte intervenção social e política no contexto das lutas sociais e da libertação 

do sujeito. Foi e é muito utilizada também no grupo social no qual o indivíduo 

está inserido. A ação da pesquisa busca uma ação libertadora do sujeito em 

seu meio social. Nesse sentido, a pesquisa (e o pesquisador) precisa clarear os 
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objetivos, as implicações possíveis na ação e radicalizar a democratização da 

construção do saber. Também é preciso ter um compromisso claro com a 

verdade conhecida e apreendida pelos sujeitos que se relacionam com a 

situação investigada. 

A Pesquisa Participativa lida com situações de contestação de 

legitimidade do poder vigente. Dessa maneira o pesquisador é um sujeito 

ideologicamente identificado com uma proposta política. A ideologia “é parte 

inevitável do negócio científico, ou no sujeito, ou no objeto, ou em ambos. A 

própria condição de sujeito cognoscente acarreta o reconhecimento de que 

ideologia é intrínseca na própria interpretação da realidade” (Demo, 2000). 

 

3.1 PESQUISA PARTICIPATIVA 

 

a Extensão Rural nos 

últimos anos ganha 

corpo um tipo de 

pesquisa onde a comunidade agrícola se 

integra, tanto no levantamento de seus 

problemas, como nas soluções. Esse 

tipo de pesquisa leva ao envolvimento da 

comunidade investigada na análise de 

sua própria realidade. Ela se desenvolve 

a partir da interação entre os pesquisadores e os membros das situações 

investigadas. Não dependendo apenas dos métodos. Esse modelo de pesquisa 

também é denominado Pesquisa Participante, autodiagnostico, Pesquisa ação 

ou ainda Investigação Ação Participativa. 

Ela se desenvolverá a partir da interação entre os pesquisadores e os 

agricultores, camponeses, operários ou índios. A pesquisa da ação é voltada 

para as necessidades básicas do indivíduo. São as categorias mais carentes 

da sociedade, levando-se em conta suas aspirações, necessidades e suas 

potencialidades. 

Quando a lógica da cultura investigada passa a ser mais importante que 

a do próprio pesquisador, diz-se tratar-se de "observação-participante" 

N 
É uma metodologia que 

procura incentivar o 

desenvolvimento 

autônomo (autoconfiante) 

a partir das bases e uma 

relativa independência do 

exterior. 
BRANDÃO, 2007. 
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Malinowski foi o pioneiro na Observação-participante inicialmente mais voltada 

à antropologia, em seguida Marx acrescentou a ideia de Participação na 

pesquisa. Esses métodos influenciaram Paulo Freire e Fals Borda a criarem a 

ideia de Pesquisa Participante. Observação Participante de Malinowski: 

Quando a lógica da cultura investigada passa a ser mais importante que a do 

próprio pesquisador. O pesquisador deve "... conviver com o outro no seu 

mundo; aprender a sua língua; viver a sua vida; pensar através de sua lógica; 

sentir como ele.” 

Para desenvolver uma pesquisa 

participativa o ponto de origem deverá 

estar situado em uma perspectiva da 

realidade social, tomada como uma 

totalidade em sua estrutura e em sua 

dinâmica. Mesmo que a ação de 

pesquisa e as ações sociais associadas 

a ela sejam bem locais e bem parciais, 

incidindo sobre apenas um aspecto de 

toda uma vida social, nunca se deve 

perder de vista as integrações e 

interações que compõem o todo das 

estruturas e das dinâmicas desta mesma 

vida social. Paulo Freire desenvolveu todo uma sequencia metodológica para a 

pesquisa. A investigação temática para Paulo Freire é um procedimento de 

estudo e análise crítica e reflexiva da realidade (contexto da comunidade 

pesquisada). Centrado na problematização dessa realidade, a investigação 

temática é pautada nas seguintes etapas:  

 1 - Montagem institucional e metodológica da pesquisa participante. 

 2 - Estudo preliminar e provisório da zona e da população em estudo. 

 3 - Análise crítica dos problemas considerados prioritários e que os 

pesquisados desejam estudar. 

 4 - Programação e execução de um plano de ação (incluindo ações 

educativas) para contribuir e enfrentar os problemas colocados. 

Caracteriza-se por não priorizar apenas um método, mas o envolvimento 

A ideologia “é parte 

inevitável do negócio 

científico, ou no sujeito, ou 

no objeto, ou em ambos. A 

própria condição de sujeito 

cognoscente acarreta o 

reconhecimento de que 

ideologia é intrínseca na 

própria interpretação da 

realidade” (Demo, 2000). 
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interacional entre o pesquisador e o pesquisado. "...desde que, ao 

ingressar em meu mundo, a proximidade adquirida pelo outro não venha 

abolir a diferença entre nós..."  

Dessa forma a pesquisa participativa não se limita apenas a coleta de 

dados e fatos, acima de tudo, deverá perceber como o sujeito sente sua própria 

realidade, superando dessa maneira a simples coleta de dados, indo a fundo a 

uma investigação de sua realidade. Esse mergulho na vida do educando fará o 

educador emergir com um conhecimento maior de seu grupo-classe, tendo 

condições de interagir no processo ajudando-o a definir seu ponto de partida.  

A pesquisa participativa é uma forma de pesquisa que relaciona o 

enfoque experimental da ciência social com programas de ação social que 

respondem aos principais problemas sociais da comunidade estudada. Paulo 

Freire traz para o campo da educação, particularmente no que diz respeito às 

etapas de programação, execução e avaliação de projetos coletivos. A 

investigação-militante reflete sobre aspectos políticos permitindo que o 

investigador seja um militante ativo partidário.  

 A pesquisa-participante tem como princípio uma ação transformadora 

que busque melhores condições de vida à comunidade pesquisada. Portanto 

esse trabalho é uma tentativa de perceber a Pesquisa Participante nas suas 

abordagens sociológica e educacional onde os alunos poderão perceber a 

importância de sua aplicação com os agricultores familiares, conhecendo assim 

uma parte da realidade dos sujeitos que compõem o meio rural brasileiro.  

 
 

Figura 2 – Pesquisa Participativa na Extensão Rural 

 
Fonte: Carlos Armênio Khatounian, 2009 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 público desse caderno são os alunos e alunas dos anos do 

Ensino Médio. Este será utilizado no ano letivo. A figura 3 

apresenta a forma de construção de uma Pesquisa 

Participativa no olhar deste autor. 

Figura 3 – Pesquisa Participativa na Extensão Rural 

 
Fonte: Carneiro, 2014 

 

 

 

 

 

 

O 
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ORIENTAÇÕES PARA OS PROFESSORES 
 
 
 
 
 

 
 caderno é constituído por três seções. 

Para a primeira seção, prezado profess@r, recomendamos o 

seguinte encaminhamento: 

 A origem da Extensão Rural será feita num primeiro momento um 

processo de leitura, podendo ser individual ou grupo, 

concomitantemente o docente deverá problematizar o conteúdo. Sugere-

se que nesta parte utilize-se de vídeos e textos para que os discentes 

compreendam o contexto apresentado na leitura. Filmes recomendados: 

Tapete Vermelho, As vinhas da ira, Cabra marcado para morrer. No 

processo da seção serão utilizadas 10 aulas. 

 A segunda seção contempla todas as concepções da Extensão Rural 

implantada no Brasil. Totalizando 10 aulas para essa seção. 

 Para a terceira seção serão necessárias 20 aulas no mínimo, pois este é 

o momento da pesquisa propriamente dita, a parte prática do trabalho, 

no qual constam as visitas, as viagens, o contato direto dos discentes 

com o sujeito – agricultor. Para essa fase será necessário a formação de 

grupos. Sugestão: grupos de cinco a seis para a execução do trabalho. 

Para contextualização na construção da pesquisa recomendamos o 

filme Rebelião em Milagro. 

 O 


