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RESUMO 
 
 
A tese intitulada Programa de Assessoria Técnica, Social e Ambiental (ATES): uma 
avaliação de processo no RN (2004-2010) teve como objetivo norteador avaliar as 
estratégias de implementação do Programa ATES (2004-2010). Para a consecução 
do objetivo exposto, a base fundante foi o seguinte problema de pesquisa: existem 
diferenças nas estratégias utilizadas pelas instituições governamentais e não 
governamentais no processo de implantação do programa nos assentamentos rurais 
de reforma agrária? A hipótese que subsidiou  foi: o modelo de implementação do 
Programa ATES, realizado nos assentamentos rurais do RN pelas instituições 
governamentais, é do tipo top-down: o modelo das instituições não governamentais 
é do tipo bottom-up, considerando as estratégias utilizadas pelos agentes na 
implementação. O problema de pesquisa teve como gênese as possíveis diferenças 
na implementação da ATES nos assentamentos: Moacir Lucena, em Apodi, Monte 
Alegre I, em Upanema, e Cabelo de Negro, em Mossoró. Dessa forma, para 
averiguar o que se propôs inicialmente, utilizou-se como recurso metodológico a 
pesquisa bibliográfica do tipo exploratória, a pesquisa de campo nos assentamentos 
citados, configurando-se um estudo de caso múltiplo (uma vez que foram 
trabalhados três assentamentos). Somaram-se a esses recursos os instrumentos 
para coletas de dados: entrevista com agentes extensionistas governamentais e não 
governamentais, e questionários mistos com os beneficiários do programa no 
período citado. Recorreu-se concomitantemente a dois funcionários do INCRA, 
órgão responsável por toda a organização do programa no Rio Grande do Norte. A 
priori averiguou-se que o processo de implementação é marcado pela 
descontinuidade, fragmentação e por ações pontuais, interesses e ideologias, 
resultando em realidades bastante diferenciadas nos assentamentos estudados. 
Adicionam4r-se a esse aspecto as estratégias utilizadas, do tipo top-down, por parte 
dos agentes governamentais, e bottom-up, pelos agentes extensionistas das 
organizações não governamentais. Assim, o modus operandi, de acordo com o 
NEPP da UNICAMP (1999), consiste em escolhas, interesses, preferências, opções 
e ideologias, impulsionando para uma implantação diferente de um mesmo 
programa, no mesmo período (temporalidade). Isso resultou num hiato entre o que 
preconizou o programa avaliado e a realidade e cotidiano dos sujeitos pesquisados. 
 
Palavras-chave: Estratégias. Políticas públicas. Avaliação. Implementação. 
Programas. 
 

 
 



ABSTRACT 
 
 

The thesis entitled Social and Environmental Technical Assistance Program (ATES): 
a process evaluation in RN (2004-2010) aimed to evaluate the implementation 
strategies of ATES Program (2004-2010). For achieving the exposed goal, the basis 
was the following research problem: there are differences in the strategies used by 
governmental and non-governmental organizations in the process of implementation 
of the program of rural settlements of agrarian reform? The hypothesis that 
supported the thesis was: the implementation model of ATES Program, conducted in 
rural settlements of RN by government institutions, is top-down; the model of non-
governmental institutions is bottom-up, considering the strategies used by agents in 
implementation. The research problem had as genesis the possible differences in the 
implementation of ATES in the settlements: Moacir Lucena, in Apodi, Monte Alegre I, 
in Upanema, and Cabelo de Negro, in Mossoró. Thus, to investigate what was 
proposed initially, it was used as methodological resource the exploratory 
bibliographic research, the field research in the settlements mentioned, setting a 
multiple case study (since three settlements were surveyed). Were added to these 
features the tools for data collection: interviews with governmental and non-
governmental extension agents, and mixed questionnaires with the beneficiaries of 
the program in the period mentioned. It was resorted concomitantly to two INCRA 
officials, the organ responsible for all organization of the program in Rio Grande do 
Norte. A priori it was found that the implementation process is characterized by 
discontinuity, fragmentation and by punctual actions, interests and ideologies, 
resulting in very different realities in the settlements studied. Are added to this aspect 
the strategies used, either top-down, by the government agents, and bottom-up, by 
extension agents of non-governmental organizations. Thus, the modus operandi, 
according to the NEPP of UNICAMP (1999) consists in choices, interests, 
preferences, options and ideologies, driving for a different implementation of a same 
program, in a same period (temporal). This resulted in a gap between what the 
program evaluated advocated and reality and everyday life of the subjects studied. 
 
Keywords: Strategies. Public policies. Evaluation. Implementation. Programs. 



RESUME 
 
 
La tesis titulada Asistencia Técnica del Programa Social y Ambiental (ATES): un 
proceso de evaluación en RN (2004-2010) tuvo como objetivo evaluar las estrategias 
de las guías de implementación ATES Programa (2004-2010). Para lograr el objetivo 
se había expuesto como fundamento el problema de investigación fundamental lo 
siguiente: Existen diferencias en las estrategias utilizadas por las instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales en el proceso de implementación de un 
programa de reforma agraria y los asentamientos rurales. La hipótesis que sostenía 
la tesis fue: El modelo de implementación ATES Programa, llevado a cabo en los 
asentamientos rurales RN por las instituciones del gobierno, es el de arriba hacia 
abajo, el modelo de instituciones no gubernamentales es de abajo hacia arriba, 
teniendo en cuenta las estrategias utilizadas por los agentes en la ejecución. El 
problema de la investigación fue posible génesis de las diferencias en la aplicación 
de la ATES asentamientos: Moacir Lucena en Apodi, Monte Alegre I, Upanema y 
pelo Negro en Mossoró. Por lo tanto, para determinar lo que se propuso 
originalmente, fue utilizado como metodología para la investigación de campo 
bibliográfico tipo exploratorio citados en los asentamientos, el establecimiento de un 
estudio de casos múltiples (ya que se trabajó tres asentamientos). Además de estas 
características de los instrumentos de recogida de datos: entrevistas (con los 
extensionistas y organizaciones no gubernamentales) y los cuestionarios se mezclan 
con los beneficiarios del programa en el período mencionado anteriormente. Se 
utilizó de forma concomitante a dos empleados del INCRA, el órgano encargado de 
organizar todo el programa en Rio Grande do Norte. A priori se encontró que el 
proceso de implementación está marcado por la discontinuidad y la fragmentación 
de acciones específicas, intereses e ideologías, dando lugar a realidades muy 
diferentes en los asentamientos estudiados. Agregado a este aspecto de las 
estrategias utilizadas, ya sea de arriba hacia abajo, por parte de funcionarios del 
gobierno, y de abajo arriba, los agentes extensionistas de las organizaciones no 
gubernamentales. Así, el modus operandi ha sido diseñado como opciones, 
intereses, opciones, modos diferentes de operación, conduciendo para una 
implementación diferente del mismo programa en un mismo período (temporal) y de 
los recursos, la obtención de discrepancias el uso de estrategias y, por lo tanto 
realidades , y la vida cotidiana de las personas, lejos de los objetivos previstos en el 
Manual de Operaciones del Programa de Asesoramiento Técnico Social y 
Ambiental. 
 
Palabras clave: Estrategias. Políticas públicas. Evaluación. Implementación. 
Programas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A avaliação de políticas públicas, conforme estudiosos como Subirats (1994), 

Farias (2005), Melo (1999), Souza (2009) e Souza (2006), tem sua notoriedade 

acadêmica nos Estados Unidos da América (EUA) a partir da Segunda Guerra 

Mundial, sob a denominação de Policy Science. Souza (2006) acrescenta que os 

estudos americanos dedicados à pesquisa nessa área deram enfoque somente às 

ações do Estado e dos governos, negligenciando a necessidade de estabelecer uma 

inter-relação entre as bases teóricas inerentes ao papel do Estado diante da 

elaboração das políticas, bem como das instituições, aqui concebidas como lugar 

onde se dá forma, ou mesmo materialidade, às políticas, programas e projetos. 

Na Europa, a realidade sobre o papel/compreensão das políticas públicas 

ocorreu de forma inversa, recuperando a importância do Estado e das instituições. 

No Brasil, Frey (2000) afirma que discussões em destaque e estudos foram 

impulsionadas a partir dos anos de 1970 com a ascensão social da democracia, em 

que o planejamento e as políticas setoriais apresentaram maior visibilidade. 

Arcoverde (2009) evidenciou que os debates e as produções teóricas 

brasileiras sobre políticas públicas, implementação e avaliação vêm ocorrendo em 

virtude de vários fatores, como: transparência na condução administrativa e 

financeira da coisa pública, pressão dos movimentos sociais e dos organismos 

financiadores, sobretudo dos internacionais, no sentido de dimensionar a política 

pública e inseri-la numa dinâmica maior, bem como com um viés marcado pela 

lógica perversa da racionalidade dos gastos públicos. 

Não se concorda com o discurso da racionalidade para legitimar a importância 

da avaliação, porque necessariamente as avaliações pretendem observar e constatar 

se os recursos/fundos públicos tiveram seu destino como foi planejado, e também 

porque nem sempre a sociedade e os beneficiários estão sabendo e querem conhecer 

a avaliação que se faz sobre tais políticas. Dessa forma, essa racionalidade constitui-

se apenas um aspecto que pode influenciar no processo de avaliação. 

Nessa perspectiva de temporalidade, o processo de redemocratização 

brasileiro contribuiu para a avaliação das políticas, as quais foram concebidas como 

uma necessidade de colocar os gestores, implementadores e demais sujeitos 

envolvidos, desde os beneficiários a avaliadores, diante do patamar da coisa 
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pública. Sendo assim, a avaliação passa a ser incorporada à gênese, ao 

desenvolvimento e aos resultados das políticas públicas no Brasil. 

Inicialmente, para se adentrar na questão da conceituação de política 

pública, recorre-se a Arcoverde (2009, p. 2), que a concebe da seguinte forma: 

 

Política pública guarda coerência e pertinência com a relação 
construída entre Estado e sociedade no Brasil que nasce 
historicamente sob o signo do autoritarismo, sob regimes políticos 
centralizadores, concentradores e excludentes. Historicamente, a 
política pública tem apresentado perfil clientelista e autoritário, 
assumindo traços privatistas presentes na cultura política, e que 
coloca em evidência a imbricação entre o público e o privado, a 
supremacia do poder de determinadas classes e grupos sociais 
sobre os interesses universais. 

 

Pedone (1986) concebe a política pública como o nexo entre teoria e ação 

do Estado. No entanto, para se entender o campo minado quando se trata da 

conceituação, o autor explica que essa concepção pode variar de acordo com as 

áreas de estudo, a abordagem feita pela administração pode ser concebida 

diferentemente da abordagem realizada pelas ciências sociais, por exemplo. 

Observa-se, assim, a complexidade das políticas públicas, as quais não 

podem ser desvinculadas de uma dada realidade, contexto e determinados cenários, 

sendo muito mais que puras teorias, ou, por outro lado, não podem ser somente 

vistas como uma ação pragmática. Quanto à avaliação, aqui entendida para além da 

mensuração, é preciso considerar o contexto no campo governamental e que 

depende tanto do cenário político no qual se realiza a avaliação quanto dos méritos 

do processo de avaliação, tal como entende Dulci (2010). 

Quanto às questões conceituais, existem inúmeras, pois, de acordo com 

Souza (2009), ainda não são consensuais, aliás, é ainda um termo polissêmico, por 

continuar obtendo abordagens diversas. De fato, essa afirmativa merece atenção, 

pois na bibliografia pesquisada são encontrados os seguintes termos, quando 

aborda a avaliação: análise, avaliação, monitoramento e outros adjetivos. Dulci 

(2010, p. 221), ao tratar dessa realidade, afirma o seguinte: 

 

Trata-se de um assunto de grande interesse para todos que lidam com 
políticas públicas, particularmente na área social. No entanto, apesar da 
relevância, não existe, nesse terreno, um saber consolidado. A avaliação 
de políticas, como alvo sistemático, é prática relativamente recente. 
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No decorrer do texto essas imprecisões apareceram de forma constante, no 

entanto, fundamentada em autores que tratam da conceituação e abordagens, 

buscou-se delinear aspectos que considerem e caracterizem uma política pública. 

Nas produções dos autores surgem denominações quando se trata da 

tipologia: alguns tratam de tipos de avaliação, outros de modalidades de avaliação e 

outros de pesquisas de avaliação. Neste trabalho recorreu-se à avaliação de políticas. 

Nessa direção há também elementos, debates, inconsistências conceituais 

em torno das políticas públicas que inserem variáveis, como aquelas que tratam das 

redes de políticas, enfoques, ideias, devendo ser relembradas algumas correntes 

teóricas, como o funcionalismo, o positivismo e o marxismo, bem como abordagens 

cognitivas e como essas correntes teóricas as concebem, conforme aborda Romano 

(2009), que direciona sua produção para uma análise política das políticas públicas 

evidenciando diversas abordagens existentes no tocante ao estudo delas.  

Considerando essas assertivas, reafirma-se a importância do entendimento 

sobre políticas, implementação e avaliação, que se constituiu a questão central da 

tese. A avaliação pode ser condição sine qua non para que possa ser utilizada como 

ferramenta e mensurar os seus respectivos resultados, impactos diretos ou indiretos, 

esperados ou não esperados, e averiguando se há eficácia, eficiência, efetividade. 

Entende-se que a avaliação poderá ir ou mesmo superar os aspectos 

citados, ou seja, não se pode pensar sobre as políticas públicas somente por esses 

enfoques, pois as caracterizariam por um viés despolitizado, uma vez que avaliar 

está além de mensurar, averiguar, obter os resultados, devendo muitas vezes 

analisar se as políticas públicas devem ter continuidade ou não. As políticas públicas 

podem e devem propiciar a disseminação do conhecimento obtido, pode ser 

viabilizada como um banco de dados para futuros gestores e avaliadores ou mesmo 

para fortalecimento da própria política. 

Gomes (2001, p. 3), ao tratar das políticas e avaliação, afirma que esta  

“é uma estratégia de construção da esfera pública como mecanismo de articulação 

entre Estado e sociedade civil, em uma nova ordem social que valoriza a 

universalização dos direitos e da cidadania”. Ao versar sobre políticas públicas, 

Souza (2006) afirma que inúmeros fatores influenciaram para o surgimento do 

campo do conhecimento em destaque. A autora continua suas contribuições, 

tratando da importância de compreender aquilo que se denomina de política pública 

e sistematiza alguns elementos que a caracteriza: 
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a) Permite distinguir o que o governo pretende fazer e o que de fato faz. 

b) Envolve vários fatores e níveis de decisão, embora seja materializada 

por meio dos governos e não se restringe a participantes formais, já 

que os informais são importantes também. 

c) É uma ação intencional, com objetivos a serem alcançados. 

d) Embora tenha impacto em curto prazo, é uma política de longo prazo. 

e) Envolve processos subsequentes após sua decisão e proposição, ou 

seja, implica também na implementação/execução e avaliação. 

 

No entanto, há parcialmente alguns diferenciais quanto a essa forma de 

caracterizar as políticas públicas, pois, se necessariamente uma política pública 

garante a efetividade, é necessário haver processos contínuos, retorno da política, 

saber o que de fato mudou, se foi implantada como deveria, quais os entraves e 

desafios ocorridos no processo da implementação. Acredita-se que essas questões 

devem vir na conceituação do que seja uma política, programa e projeto. 

Quando se avalia a política/programa/projeto nas proposições teóricas, por 

demais vezes sua implementação não ocorre como deveria, considerando o seu 

marco teórico versus implementação. É tácita essa dificuldade, pois desde a criação 

até a implantação ocorrem caminhos diversos, intervenção de partidos políticos, 

gestores, coordenadores e beneficiários, mudanças nos rumos da economia e suas 

inflexões na elaboração até a avaliação, independentemente da tipologia.  

Essa realidade foi averiguada por um funcionário do Instituto Nacional de 

Colonização e Regularização Fundiária (INCRA) no Rio Grande do Norte, quando 

indagado sobre a questão da implementação das políticas, possibilidades e 

dificuldades quanto ao Programa ATES, o qual fez a seguinte afirmativa:  

 

Sempre considerei que a teoria e a prática, principalmente no que diz 
respeito a atividades que envolvem o trato direto com pessoas (tão 
dispersas por sua própria natureza), raramente coadunam 
perfeitamente. Assim, não creio que a implementação de qualquer 
política seja possível seguindo-se ipsis litteris os seus princípios, mas 
sim que os princípios servem de guia ou de balizadores sob os quais 
a política e/ou programa deve ser construído e implementado. Assim, 
as disparidades verificadas entre teoria e prática seriam 
contornadas no processo (entrevista concedida por funcionário do 
INCRA-RN, nov. 2012, grifo nosso). 
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Para Secchi (2010), a avaliação de políticas públicas pode levar à: 

 

a) Continuação da política pública como está, nos casos em que as 

adversidades de implementação são pequenas. 

b) Reestruturação marginal de aspectos práticos da política pública, nos 

casos em que as adversidades de implementação existem, mas não 

são suficientes graves para comprometer a política pública. 

c) Extinção da política pública, nos casos em que os problemas de 

implementação são insuperáveis, ou quando a política se torna inútil 

pelo natural esvaziamento do problema. 

 

Essa realidade de extinção não é a questão fundante deste trabalho, o qual 

avaliou um programa advindo de uma política pública setorial direcionada para os 

assentados. No entanto, se for considerada a extinção de uma política pública, 

entende-se que a avaliação desconsiderou os problemas advindos e ocorridos na 

implementação, por mais que se tenham as melhores intenções neste momento, 

fatores internos e externos influenciam de forma direta ou indireta.  

Nesse sentido, a presente tese visou avaliar o Programa de Assessoria 

Técnica, Social e Ambiental (ATES) no período de 2004 a 2010 no Estado do Rio 

Grande do Norte, precisamente nos assentamentos rurais de reforma agrária. O 

período inicial foi demarcado em função da criação do programa, enquanto o final foi 

pelo encerramento parcial das atividades. Deve-se lembrar que nesse período houve 

intervenção nos assentamentos, por meio da atuação dos agentes de organizações 

e instituições governamentais e não governamentais do Programa ATES. 

O Programa ATES, na sua concepção oficial, procura implementar um 

desenvolvimento rural sustentado que considere as particularidades locais, 

mudanças na matriz tecnológica, bem como sinaliza impreterivelmente adoção da 

agroecologia nos assentamentos rurais, sendo esses os pilares que legitimam o 

programa na perspectiva de mudanças no espaço rural brasileiro.1 

A proposta do programa apresenta-se como de fundamental importância 

para as áreas de assentamentos rurais. Assim, tentou-se investigar e averiguar o 

                                                           
1  O Programa ATES dá ênfase tanto a um rural sustentável quanto à agroecologia, no entanto, a 

agroecologia foi destacada na tese em virtude de ser prioridade no dia-a-dia dos assentados, pelo 
menos a título do discurso daqueles sujeitos. 
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programa em tela considerando as propostas elencadas na sua dimensão teórica, e 

se a implementação ocorreu como prevista, observando os passos e procedimentos, 

as estratégias utilizadas pelos agentes das instituições públicas e privadas, bem 

como das instituições denominadas de organizações não governamentais (ONGs). 

Nesse caso, as áreas de assentamentos rurais são aquelas reconhecidas 

pelo Instituto Nacional de Regularização Fundiária (INCRA), tendo em vista a função 

social da terra, mais precisamente a distribuição igualitária da propriedade.2 

Ressalta-se a relevância deste estudo pelo fato de o Rio Grande do Norte 

(RN) contabilizar um número considerável de assentamentos rurais (279), os quais, 

quando instalados, conseguem movimentar aquele espaço do ponto de vista 

organizacional e político, impulsionando a dinâmica econômica com as atividades 

desenvolvidas. Ou seja, dinamizam aquele espaço e seu entorno não somente 

economicamente, estabelecendo novas relações e sociabilidade de sujeitos que 

vieram de áreas rurais diversas e de determinados assentamentos, municípios e até 

de outros estados. 

É sabido que esses assentamentos rurais de reforma agrária são resultantes 

das lutas dos trabalhadores rurais, assim como reconhecidos pelo INCRA tendo em 

vista a função social da terra. Esses fatos justificam a importância de avaliar o 

Programa ATES, sua implementação na perspectiva da avaliação processual, 

considerando-se que esta possibilita analisar e acompanhar a implementação e as 

possíveis correções no decorrer do processo. 

No momento da pesquisa conheceram-se alguns problemas existentes de 

ordem produtiva, organizativa e das relações estabelecidas entre os assentados e 

os agentes das instituições públicas, privadas e organizações não governamentais 

que se fizeram presentes naquele espaço. Dessa forma, foi imprescindível estudar, 

avaliar e entender as razões macro de as políticas e programas sociais obterem 

resultados diferenciados daqueles almejados inicialmente.  

As ONGs são aqui compreendidas na abordagem de Coelho (2000), 

Montaño (2002), Simões (2006) e Fontes (2010), para os quais há uma discrepância 

em torno da nomenclatura, falta de clareza quanto à sua definição, havendo uma 

                                                           
2 Para Castilho (2007, p. 29), a afirmação do princípio da igualdade previsto na Constituição Federal (art. 

5º) conjugada com o respeito aos compromissos fundantes da organização nacional (art 1º, III e IV) e 
aos objetivos fundamentais da República, levam seguramente à demonstração de que é obrigatória a 
ação do Estado em prol da distribuição igualitária dos bens particulares, no sentido de que a alguns é 
dado possuírem mais que outros e isso importar em exclusão ou diminuição da dignidade pessoal e da 
justiça social, cabendo ao Estado intervir para equilibrar a distribuição de riqueza. 
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variedade de denominações, mostrando a falta de precisão conceitual, que revela a 

dificuldade de enquadrar a diversidade de organizações em parâmetros comuns. 

Fontes (2010) concorda com outros autores quando afirmam que essas 

organizações, cooperativas, associações e outras, mesmo não se ajustando a 

determinados aspectos, funcionam parcialmente com recursos predominantemente 

governamental, e têm, nas suas propostas de trabalho e atuação, o discurso do 

empoderamento das organizações populares, o fortalecimento da democracia 

participativa e a luta por igualdade e prioritariamente a redução da pobreza. Tal 

aspecto é comum na concepção dos autores, quando os mesmos se referem aos 

objetivos traçados pelas ONGs no momento da sua constituição. 

Uma das questões observadas no percorrer da pesquisa merece destaque, 

a qual diz respeito ao papel dos agentes na prestação da assessoria técnica nas 

áreas citadas, independentemente de advirem de instituições governamentais ou 

das ONGs. Explicita-se esse fato e a diferenciação entre a atuação dos agentes em 

virtude das insatisfações dos assentados quanto à forma de atuação, de intervenção 

e estratégias utilizadas no decorrer de suas atividades. 

Quando se estava na assessoria e posteriormente no decurso da pesquisa, 

era recorrente, na fala dos assentados, a menção no tocante à importância dos 

agentes e do programa denominado de Projeto Lumiar, o qual foi criado sob a ótica de 

mudanças da matriz tecnológica e adoção de técnicas viáveis e coerentes com a 

realidade local. De acordo com o INCRA (2000, p. 25), o Lumiar teve como o objetivo 

viabilizar os assentamentos, tornando-os unidades de produção estruturadas, 

inseridas de forma competitiva no processo de produção, voltadas para o mercado e 

integradas à dinâmica do desenvolvimento municipal e regional.  

Os assentados, naquele período, recorrentemente mencionavam a 

importância dos agentes do Lumiar, mas também evidenciavam suas insatisfações, 

dentre elas a atuação dos agentes em termos de ordem ou prioridade. 

Anualmente o Programa Lumiar passava por corte de gastos/custos, 

diminuição da equipe técnica e uma “certa” gerência dos assentados no tocante à 

atuação dos técnicos. Pelo fato de os assentados participarem ativamente da 

escolha dos agentes e das instituições não governamentais, eles “acreditavam” que 

poderiam interferir diretamente no fazer profissional, a ponto de entenderem que o 

técnico deveria ser demitido ou desenvolver suas atividades em outras áreas, caso 

não estivessem de acordo com seus interesses. 



24 

Tal fato ganhou notoriedade nacional e regional, pois era comum ouvir dos 

assentados “quem manda aqui somos nós”. Esse período foi marcado pelo discurso 

da autonomia dos assentados no tocante à escolha das instituições e técnicos. 

Ao longo do tempo foram surgindo problemas, desde a gerência, em se 

tratando da contratação dos agentes, até a frequente contenção de custos, e o 

Lumiar foi aos poucos encerrando suas atividades. Em 2003 o Lumiar entra em crise 

institucional3, tanto do ponto de vista operacional quanto no sentido ideológico, 

encerrando suas ações, deixando uma lacuna na assistência técnica e extensão 

rural (ATER) no Brasil e no RN. 

Nesse momento, logo em 2004, surge o Programa ATES, para continuar as 

atividades que eram desenvolvidas anteriormente pelo Lumiar, mas com uma nova 

denominação e objetivos mais amplos e claros, dando destaque para a agroecologia 

e o desenvolvimento rural sustentável. 

É importante salientar que o programa é de responsabilidade inicial do 

INCRA, tem como base teórica e prática as diretrizes compreendidas pelo Programa 

Vida Digna do Campo, referendado pelo II Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA) 

e pela Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER). 

A PNATER pré-embasou teoricamente o Programa ATES, foi criada e 

institucionalizada em junho de 2003 e trouxe, no seu manual operacional oficial, 

princípios norteadores para implementação de um conjunto de ações que se podem 

denominar de inovadoras e audaciosas, quando se propõe pelo menos um documento 

a buscar um desenvolvimento rural diferente daquele até então existente, pelo menos 

a priori, no seu discurso. Como inovações, podem ser destacadas a proposta de 

desenvolvimento sustentável, a democratização das decisões, a descentralização das 

ações e outras mudanças analisadas no quinto capítulo desta tese. 

Reconhece-se, em linhas gerais, que os princípios da PNATER que 

subsidiaram teoricamente o Programa ATES consistiram na proposição de um rural 

até então inexistente, pois, a título de exemplo, mudar práticas, ações, modo de 

                                                           
3 Segundo Pimentel (2007, p. 71-72), a crise institucional ocorreu por razões diversas, no entanto 

uma ganhou destaque nacional por meio da imprensa escrita. Especialmente a Folha de São Paulo 
do dia 14/05/2000, trouxe uma matéria tratando dos desvios de recursos em alguns assentamentos 
do Paraná envolvendo técnicos do Lumiar e cooperativas dos assentados. O fato ocorrido ficou 
conhecido como o “pedágio financeiro”, considerando que 3% dos projetos eram repassados às 
cooperativas do Movimento dos Sem Terra (MST). Outros fatos contribuíram, como as metodologias 
utilizadas pelos técnicos, a falta de organização interna das equipes locais no decorrer do 
planejamento, bem como certa “febre de participação dos assentados” sem realmente ocorrer. 
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conceber o espaço rural, bem como intervenções inter e multidisciplinares, requer 

mudanças até na própria formação acadêmica das ciências agrárias ou sociais4. 

Também foi possível visualizar, nos princípios da PNATER, mudanças 

significativas nos rumos da assessoria técnica pública, diferenciando-as das 

anteriores, as quais marcaram incisivamente a história da assistência técnica e 

extensão rural no Brasil, tendo como característica maior a transferência de pacotes 

tecnológicos e a difusão de conhecimentos voltados para os trabalhadores rurais, 

sem uma discussão prévia com os reais e possíveis beneficiários.  

Segundo Freire (1975), do ponto de vista semântico, a extensão rural 

caracterizava-se como difusionista, e atualmente utiliza-se a nomenclatura “troca de 

saberes”, tendo como base a reciprocidade, as experiências e os conhecimentos 

para os beneficiários das políticas e dos programas para o espaço rural. 

Caporal (2004), tratando da importância da assistência técnica e extensão 

rural, denomina as renovadas e destaca que essa nova concepção fora resultante 

de um processo democrático e participativo que envolveu mais de 100 entidades e 

mais de 500 pessoas, as quais levaram a alguns consensos e a um conjunto de 

mudanças, resultando, assim, na PNATER.  

Segundo Brasil (2004), a PNATER é resultante de processo de consulta, 

audiências, encontros e seminários envolvendo representantes dos agricultores, de 

movimentos sociais e de prestadoras de serviços de ATER e ATES, governamentais 

e não governamentais. 

A PNATER respaldou o Programa ATES e deu ênfase à atuação dos 

agentes extensionistas apontando a importância dos fundamentos teóricos, dos 

princípios das mudanças tecnológicas, princípios da agroecologia e perspectivas 

para um novo desenvolvimento rural. 

Sabe-se que a assistência técnica não é uma política pública recente na 

história do espaço rural brasileiro. Entretanto, em virtude das mudanças 

conjunturais, ela passa também a ser ressignificada por diversas razões, tanto no 

modus operandi dos sujeitos quanto no sentido de entender, por parte do governo, 

como estão sendo utilizados os fundos/recursos públicos, as possíveis mudanças 

                                                           
4 Essa discussão da formação vem se fazendo presente na atualidade como uma das exigências das 

diretrizes curriculares para os cursos de Agronomia e Medicina Veterinária, evidenciando que os 
profissionais dessas áreas devem conhecer temáticas diversas e não somente a parte física dos 
solos e da vegetação, como perdurou durante décadas. Um texto bastante significativo sobre essa 
questão é de autoria de Silveira e Balem (2004), intitulado Formação Profissional e Extensão Rural: 
a incapacidade da superação do modelo agrícola. 
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ocorridas ou não, se houve uma implementação do programa conforme suas 

diretrizes operacionais e se essencialmente os beneficiários (público-alvo) tiveram 

seus interesses e objetivos atendidos, não esquecendo de mencionar a questão 

central, que foi a adoção da agroecologia por parte dos beneficiários. 

Sobre a questão dos objetivos do programa e sua viabilidade, Pedone 

(1986) mostra que no Brasil tem-se “a síndrome dos objetivos espetaculares e dos 

resultados decepcionantes”, e quando se trata da relação dos objetivos pretendidos 

e a implementação das políticas/programas, ela é comum no cenário brasileiro.  

É importante destacar que a agroecologia é debatida ainda de uma forma 

tímida pelos assentados e pela academia, ou mesmo não ocorre frequentemente 

sua inserção nas áreas de assentamentos bem como nos debates dos movimentos 

sociais rurais, universidades, porque, para alguns, a agroecologia não obtém 

resultados rápidos, já para outros – neste caso, os pesquisados –, é de suma 

importância, pois aos poucos vai surgindo uma nova cultura nas práticas agrícolas 

nos assentamentos rurais, mesmo que não seja uma prática corrente. 

Uma pesquisa realizada por Carmo (2000, p. 262), tratando da produção 

familiar como lócus ideal para agricultura sustentável, mostra a imperativa 

necessidade de discutir a sustentabilidade na agricultura, já que durante décadas a 

agricultura convencional se mostrou fundamental, mas, para os grandes 

latifundiários, a autora acrescenta que é: 

 

[...] necessário uma transição para uma nova agricultura, em que a 
manutenção e o aumento da fertilidade do solo, a preservação de 
outros recursos naturais e a permanência dos valores culturais das 
populações rurais sejam parte de um modelo de desenvolvimento 
com novas formas de produção e organização social. Sem isso, há o 
risco da cristalização de uma agricultura sustentável distante das 
reformas sociais.  

 

Dessa forma, observa-se que há estudiosos que defendem a agroecologia –

ou agricultura sustentável, como alguns autores a denominam –, mesmo tendo 

algumas reservas quanto à sua prática, pois se questiona como mudar uma 

agricultura se o padrão de desenvolvimento econômico do país continua o mesmo, 

priorizando um tipo de agricultura. Sendo assim, é importante refletir com algumas 

ponderações sobre a questão. 
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No entanto, dentro de alguns dos movimentos sociais rurais, associações e 

ONGs, predomina a convicção de que a agroecologia é viável para as áreas rurais, 

visto as experiências exitosas no Brasil, conforme relata Petersen (2007, p. 9): 

 

A sinergia entre cultura e ciência em processos locais de inovação 
agroecológica dinamiza a produção de conhecimentos necessários 
para que as agriculturas evoluam fundamentadas na otimização das 
potencialidades ecológicas locais e na convivência, com suas 
limitações. Por intermédio de procedimentos metodológicos que 
colocam a sabedoria popular e o saber acadêmico em uma relação 
de complementaridade, a agroecologia permite que as famílias e 
comunidades rurais se apropriem de conhecimentos que dificilmente 
teriam condições de construir sem o aporte do método científico. 
Dessa forma, elas aumentam os seus horizontes de possibilidades 
para gerirem autonomamente os recursos que tem a disposição para 
aprimorar seus meios de vida, entre eles a criatividade coletiva. 

 

Os agentes extensionistas podem ter um papel fundamental, através do 

intermédio entre sabedoria popular e saber acadêmico em algumas partes do Brasil, 

qual seja, de no seu fazer profissional tratar cotidianamente das questões inerentes 

à importância da agroecologia, sua viabilidade econômica e social, tendo em vista as 

condições climáticas da região, neste caso o semiárido nordestino. 

Independentemente de as políticas e os programas serem implementados 

por instituições governamentais e não governamentais, e se trabalham com a 

agroecologia na atualidade, há uma exigência da avaliação daquelas, em outras 

palavras, existe a necessidade de se conhecerem as ações ditas inovadoras, como 

é o caso do Programa ATES. 

Como já explicitado, considera-se latente a importância da avaliação, não se 

olvidando de evidenciar que ela não ocorre por uma mera vontade política dos 

agentes governamentais, pois existe nesse ínterim a “preocupação” dos gestores, 

coordenadores e agentes do próprio governo, nas diversas instâncias federais, 

municipais e estaduais e instituições não governamentais nacionais e internacionais, 

com a redução, controle, acompanhamento dos gastos públicos, sendo esse um 

aspecto presente nesses tempos de mundialização da economia. 

Segundo Almeida (2006, p. 68): 

 

Atualmente a avaliação dos programas sociais adquire relevância em 
face da centralidade que passa a ocupar as análises investigativas, 
em virtude do gradativo esvaziamento da capacidade gestora das 
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instituições de políticas no âmbito governamental que se vive no 
Brasil. Decorra do ajuste neoliberal, marcado, sobre maneira, por 
uma crescente fragmentação da gestão social, derivada da 
diminuição da máquina estatal que se expressa na pulverização dos 
programas, na contenção dos gastos públicos, no corte dos recursos 
humanos e investimentos sociais ante o aumento das demandas 
populares por serviços sociais.  

 

Pensando em suavizar a afirmativa, acredita-se que a avaliação também 

poderá subsidiar novas políticas/programas, servir de exemplos para que novos 

equívocos não sejam cometidos e, acima de tudo, rever o marco teórico, 

aproximando-os da realidade, do concreto ou das possibilidades de serem 

efetivadas como deveriam e constaram nos seus manuais operacionais. 

Por se entender que o programa estudado apresenta a marca da 

descentralização no seu formato teórico e prático, em que pesem as diferenças nesse 

processo, há algumas similaridades entre a fala de Almeida (2006) e o formato teórico 

do Programa ATES. A descentralização da esfera federal para a estadual não leva em 

consideração fatores diversos e os problemas que poderão surgir nesse processo. 

Vale salientar que o Programa ATES foi criado na instância governamental federal – 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) –, sendo sua execução logo transferida 

para a esfera estadual – INCRA-RN/SR-195. A partir daí, tem-se um processo de 

licitação, entrando em cena as ONGs, bem como uma política pública setorial 

(agrícola) direcionada para os assentamentos rurais de reforma agrária.  

Desse modo, ressalta-se, nessa discussão, que as políticas públicas, os 

programas e os projetos criados e implementados têm rebatimentos da conjuntura 

em que estão inseridos, tanto na dimensão social quanto na econômica e ambiental, 

e que não deixam de ser importantes no processo de avaliação de implementação. 

E o Programa ATES não poderia ser diferente, acompanhou a realidade nacional. 

O crescimento do número de assentamentos não significa somente um 

aspecto positivo quando se trata da questão e materialização dos direitos sociais 

desses sujeitos, em parte pode-se afirmar que essa realidade crescente evidencia 

ou mesmo traz à tona a vulnerabilidade social em que vivem os trabalhadores rurais 

sem terra. Isso porque assentar não é somente o acesso à terra, são necessárias 

políticas que deem sustentação para que os assentados possam ali continuar em 

melhores condições, tanto na dimensão social, econômica, política e social. 

                                                           
5 Diz respeito à Superintendência do INCRA no Estado do Rio Grande do Norte. 
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O Programa ATES, por sua vez, teoricamente traz consigo como objetivos a 

descentralização e a participação efetiva dos assentados nas decisões a serem 

tomadas. Isso não quer dizer que não haverá problemas, mesmo que as intenções e 

proposições que constam do manual operacional sejam “quase” perfeitas no 

decorrer da implementação. 

Entende-se que a pesquisa empreendida poderá trazer contribuições no 

tocante às políticas públicas voltadas para o meio rural, tendo em vista que 

atualmente o Rio Grande do Norte contabiliza inúmeros programas para esse 

espaço. O levantamento bibliográfico evidencia poucos trabalhos acadêmicos e 

pesquisas sobre a implementação de tais programas, bem como de outros, isso se 

for considerada a literatura específica sobre avaliação. 

Conforme levantamento bibliográfico no banco de dados da Comissão de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), de 141 teses e 

dissertações, somente 9 tratavam de avaliação, políticas e projetos para o rural 

brasileiro, destacando-se a avaliação do Programa Nacional da Agricultura Familiar 

(PRONAF) e do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)6. 

No banco de dados da Universidade Estadual de Campinas-SP (UNICAMP), 

especialmente no mestrado e doutorado em Ciências Agrárias e Sociais, foi 

constatado, entre teses e dissertações, um total de 720, mas, em se tratando de 

avaliação de programas para o rural, foi repetida a mesma realidade da CAPES7. 

Assim, concebe-se legítima a importância da criação, instalação e, 

primordialmente, da avaliação das políticas e dos programas, procurando 

compreender tais aspectos desde a sua formulação, implementação e avaliação, 

ressalvando ainda os desafios e possibilidades que poderão surgir nesse processo. 

Para visualizar essa realidade, destaca-se a fala de um funcionário do 

INCRA, o coordenador em exercício do Programa ATES no RN, que, em conversa 

formal, realizada no dia 23 do mês de agosto de 2010, na sede do INCRA-RN/SR-

19, destacou resumidamente que:  

 

O Programa ATES era de fundamental importância para os 
assentados. No entanto, o trabalho dos agentes não poderia mais ser 
realizado somente por funcionários daquela instituição. Sendo assim, 
sempre que necessário, existe a abertura de um edital de licitação 

                                                           
6 Dados resultantes do levantamento realizado no banco de dados da CAPES e das instituições no 

mês de agosto de 2011, disponível em: <www.capes.org.br>. 
7 Levantamento realizado em agosto de 2011. 
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para empresas privadas e ONGs que têm suas intervenções voltadas 
para o meio rural (entrevista concedida por M O, funcionário do 
INCRA-RN, 2010). 

  

São observados aqui dois fatos: diminuição das equipes que prestam 

assessoria governamental e a privatização da assessoria. 

As assertivas até então postas possibilitaram definir o problema de pesquisa, 

o qual se apresenta da seguinte forma: Existem diferenças nas estratégias 

utilizadas pelas instituições governamentais e não governamentais na 

implementação do Programa ATES no RN?  

O problema de pesquisa elencado também teve como fundamento norteador 

a impressão inicial sobre a relativa discrepância entre as ações dos agentes das 

instituições mencionadas, mesmo que o manual operacional do programa não 

estabeleça formas diferenciadas de atuação dos agentes na sua implementação. 

Posta a questão acima, foram elencadas as categorias de análise que subsidiaram a 

pesquisa, as quais não foram expostas por ordem de relevância, destacando-se as 

seguintes: estratégias, políticas públicas, avaliação, implementação e extensão. 

Em termos de sistematização, foi descrita a concepção de estratégia 

fundamentada nas elaborações e pesquisa de acordo com o Núcleo de Estudo em 

Políticas Públicas (NEPP) da UNICAMP (1999, p. 155), o qual define estratégia 

como “preferências, escolhas, opções e definições tomadas no espaço político 

institucional e que dirigem os modos, as formas e o tempo de um dado projeto”. 

Seguindo a orientação da UNICAMP (1999), foram apresentados, de modo 

breve, alguns itens que orientam a reconstituição e avaliação de uma estratégia no 

processo de implementação, tais como: preferências temporais; consideração de 

que na implementação existem riscos; diferenças entre o gestor e os demais que 

estão na instituição ou na lógica organizacional. Essa concepção foi a que se 

aproxima para entender o que seja estratégia no seu sentido político e ideológico. 

Outra concepção utilizada pelos administradores e gestores públicos é a 

abordagem de Mintzberg et al. (2006, p. 27) voltada para empresas privadas, que 

serviu de base para se entender como é utilizada por agentes extensionistas: 

 

Estratégia é um conceito [...], cada estratégia é uma invenção, uma 
criação da imaginação de alguém, seja concebida com a intenção de 
regular o comportamento antes que ocorra a ação, descrever um 
comportamento que já ocorreu [...]. Estratégia é uma perspectiva 
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compartilhada pelos membros de uma organização, por suas 
intenções e/ou por suas ações. 

 

No tocante à concepção de políticas públicas, Souza (2009) afirma que não 

há consenso entre os autores sobre o seu conceito. Dye (2005) afirma que “as 

políticas públicas podem ser entendidas como aquilo que o governo faz, por que faz 

e que diferença faz, bem como o que o governo escolhe fazer ou não fazer”. Draibe 

(2001) entende política pública como “um tipo de intervenção na realidade social e 

que se desenvolve nas esferas públicas da sociedade”. 

Dye (2005) afirma que a maior parte das políticas públicas consiste numa 

combinação de planejamento racional, incrementalismo, competição entre grupos, 

preferências das elites, escolha pública, processo político e influências institucionais. 

Souza (2006) cita as principais características de uma política pública: 

conteúdo, um programa, uma orientação normativa, uma competência legal e um 

fator de coerção. 

Meny e Thoenig (1986, p. 8-12) afirmam que política pública diz respeito a 

“la acción de las autoridades públicas en seno de la sociedad [...]” continuando que a 

política se transforma em “un programa de acción de una autoridad pública”. 

A avaliação independente da tipologia, momento da realização, corresponde 

a um julgamento e pode ser também um instrumento que estabelece a relação entre 

o marco teórico e o que foi operacionalizado.  

Luckesi (2002, p. 33) diz que a avaliação envolve um ato que ultrapassa a 

obtenção da configuração do objeto, exigindo decisão do que fazer com ele. 

Romano (2009) considera outros aspectos, como o papel do conhecimento, das 

ideias, das representações e das crenças sociais nas políticas públicas. 

Pressman e Wildavsky (1998) afirmam que a avaliação é uma atividade para 

a qual não pode haver um programa fixo, pois análise de política é sinônimo de 

criatividade, que pode ser estimulada pela teoria delineada pela prática, a qual pode 

ser apreendida e não somente ensinada. Mesmo não fazendo referência às políticas 

públicas para o rural, essa realidade também se reproduz e ocorre no espaço rural, 

como denomina Santos (2006). 

Dando sequência às categorias elencadas, destaca-se a implementação, 

tendo em vista a avaliação da implementação do Programa ATES é a centralidade 

da tese. Os autores que se destacam em termos de conceituação dizem respeito, 
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em primeiro lugar, ao cenário internacional. Dye (2005) aborda que a implementação 

envolve todas as atividades designadas para a execução das políticas aprovadas 

pelo legislativo, competindo, assim, para a possibilidade do surgimento de novas 

instituições, organizações, bem como atribuir a responsabilidade para organizações 

já criadas e que estão sob a tutela do Estado. 

Para Arretche (2001, p. 24), a implementação pode ser “uma cadeia de 

relações entre formuladores e implementadores situados em diferentes posições na 

máquina governamental”. Segundo Silva (2001), a implementação é um processo de 

execução dos serviços para cumprimento dos objetivos e metas pré-estabelecidas, 

objetivando os resultados pretendidos. 

Em se tratando da extensão, dentre as definições existentes, foi adotada a 

estabelecida por Figueiredo (1981) e Freire (1975). Mesmo sendo autores que tratam 

da extensão em períodos históricos diferenciados, um complementa a abordagem do 

outro, afirmando que assistência e extensão rural devem ser concebidas como troca 

de saberes entre agentes/extensionistas e agricultores, suas famílias, seus grupos e 

suas organizações, nos campos da tecnologia, administração rural, educação 

alimentar, sanitária, associativismo e ação comunitária, reciprocidade de saberes. 

Freire (1975), tanto no cenário nacional como internacional, foi um dos 

estudiosos de referência no trato da extensão. Na obra intitulada Comunicação e 

Extensão, ao criticar o extensionismo agrícola como antidialógico e mecanicista, 

destaca os extensionistas e suas práticas como uma invasão cultural que manipula, 

submete e domestica. Nesse sentido, ao fazer extensão, é necessário compreender 

o outro como sujeito histórico, em constante movimento que aprende todos os dias e 

tem também saberes acumulado ou prévios. 

Como em todo e qualquer trabalho de cunho científico, foi delineada a 

hipótese geral a qual norteou este trabalho teve  o enunciado seguinte: O modelo 

de implementação do Programa ATES, realizado nos assentamentos rurais do 

RN pelas instituições governamentais, é do tipo top-down; o modelo das 

instituições não governamentais é do tipo bottom-up, considerando as 

estratégias utilizadas pelos agentes na implementação.  

O modelo ou tipo top-down de implementação parte do pressuposto de que 

a responsabilidade pela implementação da política repousa quase exclusivamente 

na atuação dos burocratas de alto nível que comandam aqueles situados nos níveis 

mais baixos, neste caso os beneficiários do programa. 
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Esse modelo de implementação busca determinar o porquê de certas 

políticas serem bem sucedidas (bem implementadas) e outras não, partindo de uma 

definição de implementação como um processo em que as ações de atores públicos 

ou privados são dirigidas ao cumprimento de objetivos definidos em decisões 

políticas anteriores, no momento da sua formulação. 

Por outras palavras, a implementação, nessa abordagem, é realizada de 

cima para baixo, em que, na maioria das vezes, os interesses, as vontades e as 

aspirações dos beneficiários são vistas de forma secundária. Isso ocorre pelo fato de 

os implementadores formatarem a política, desconsiderando a realidade daqueles 

que possam usufruir as mesmas. 

Já o modelo bottom-up enfatiza o envolvimento de burocratas que estão no 

nível mais baixo da cadeia hierárquica que implementam as decisões públicas. 

Nesse modelo as ações individuais são vistas como respostas aos problemas não 

resolvidos no momento da formulação ou, ainda, como escolhas capazes de superar 

déficits ocorridos durante esse momento. 

Acrescenta-se nesse modelo a sua concepção de implementação, sendo ela 

compreendida como o resultado interativo por meio do qual uma política se mantém 

em formulação durante um tempo considerável e se relaciona com o contexto e com 

as organizações, instituições responsáveis pela sua implementação.  

O objetivo geral da pesquisa foi avaliar as estratégias de implementação do 

Programa de Assessoria Técnica, Social e Ambiental no Rio Grande do Norte (2004-

2010). Como objetivos específicos, foram adotados os seguintes:  

 

 Identificar e avaliar quais as estratégias utilizadas pelas instituições na 

implementação do Programa ATES nos assentamentos rurais de 

reforma agrária. 

 Analisar as estratégias e diferenças de operacionalização, execução, 

entre as instituições governamentais e não governamentais. 

 Identificar os possíveis obstáculos na implementação do programa no 

decorrer desse processo. 

 

Vale salientar que a avaliação proposta foi a avaliação de processo, pois, 

conforme Silva (1999, p. 74), procura “assegurar em que medida o programa está 

sendo implementado, conforme as diretrizes preestabelecidas, e quais as relações 
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entre o produto gerado e as metas previstas”, sendo um dos modelos clássicos de 

avaliação de políticas e programas sociais que se centra em um dos aspectos do 

conteúdo da própria da avaliação: “seu processo”. 

Segundo Draibe (2001), esse tipo de avaliação é um procedimento de 

verificação e correção do funcionamento de um determinado programa e, em se 

tratando do objeto da avaliação, este diz respeito à aferição da adequação entre 

meios e fins, observando o contexto político, organizacional, bem como os da 

conjuntura em que está sendo implementado e avaliado. Nos objetivos de uma 

avaliação de processo, geralmente se busca corrigir o curso de ações durante a 

implementação, visando sua reorientação em função dos objetivos do programa. 

Quanto ao momento, Silva (2001) informa que a avaliação é realizada durante 

a implementação do programa, olhando para adiante, tendo em vista correções ou 

adequações. Buscando entender todas essas categorias e a sua interlocução com o 

Programa ATES, foi definido o percurso metodológico, desde o ponto de partida, que 

foram as leituras, passando para coleta dos dados nos assentamentos rurais, análise 

dos dados empíricos e ao mesmo tempo a elaboração da tese. 

 

1.1 PROCEDIMENTOS E TRAJETÓRIA DA PESQUISA 

 

Por entender que uma pesquisa só poderá ser realizada com recursos 

instrumentos, sujeitos e aportes teóricos, serão expostos neste tópico alguns passos 

que foram percorridos e definidos inicialmente e outros que foram aos poucos 

surgindo em virtude das mudanças que concomitantemente também brotaram no 

decorrer da pesquisa, antes não prevista, mas na aplicação dos questionários e 

realização das entrevistas tiveram que ser redefinidas algumas estratégias para se 

obterem informações que eram cruciais para avalição do programa.  

Esse fato foi admitido em virtude de algumas questões, como: mudanças de 

datas para realização da pesquisa de campo, disponibilidade dos sujeitos para 

atender a pesquisadora, “confusão de ideias no tocante ao programa em estudo”, 

tendo em vista que, conforme relatou uma senhora do Assentamento Moacir 

Lucena, em maio de 2012, “aqui temos inúmeros programas, às vezes nem 

sabemos direito que programa é, mas mesmo assim aceitamos, o que vier de bom 

estamos aceitando”. Dessa forma, os passos a serem seguidos foram definidos 

cautelosamente. 
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A princípio, a metodologia selecionada para esta tese privilegiou a pesquisa 

do tipo exploratória com uma abordagem qualitativa, pela qual se realizou o 

levantamento bibliográfico sobre a temática, tanto em livros, revistas, sítios, textos, 

anotações elaboradas nas disciplinas cursadas no doutorado (2009, 2010, 2011) e 

diálogos com o professor-orientador, durante as reuniões que foram feitas desde 

2009, debates e exposições de textos realizados por membros do Grupo de Estudos 

Interdisciplinar sobre Políticas Públicas (GIAPP) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). 

A pesquisa se refere, em linhas gerais, à especificidade das perguntas, o 

que é feito desde o início da pesquisa (a bibliográfica) como uma das maneiras de 

abordagens para atingir os objetivos pretendidos. 

Piovesan e Temporini (1995) esclarece que, em termos de fundamentos, a 

pesquisa exploratória apoia-se em alguns princípios, como: 

 

a) A aprendizagem melhor se realiza quando parte de algo já conhecido 

(mesmo que parcialmente). 

b) Deve-se buscar sempre ampliar o conhecimento. 

c) Esperar respostas racionais, pressupondo que houve perguntas 

também racionais. 

 

Pode-se afirmar que a pesquisa exploratória se constitui parte integrante da 

pesquisa apresentada nesta tese, pois teve como finalidade convencionar os 

instrumentos à medida que pretendia conhecer a realidade dos assentamentos 

tendo como ponto de partida o Programa ATES. 

Nas palavras de Piovesan (1998), a pesquisa exploratória tem como objetivo 

conhecer a variável do estudo tal como se apresentava seu significado e o contexto 

em que estava inserido. Sendo assim, a pesquisa exploratória não invalidou o uso de 

outros tipos de pesquisas, quanto ao objeto investigado e quanto ao método. 

Dessa forma, considerando as leituras e incisivamente outros fundamentos 

nas categorias e motivações já citadas, foram definidas outras estratégias da 

pesquisa e instrumentos para a consecução dos objetivos propostos. 

São destacadas outras estratégias de pesquisa que foram utilizadas no 

transcorrer do percurso “descobrindo a sua relevância”, abaixo relacionadas: 
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a) Levantamento bibliográfico: foi realizado um levantamento bibliográfico 

com base no qual se estruturou um banco de dados referente à temática trabalhada. 

Esse levantamento foi, em parte, realizado na biblioteca particular da pesquisadora e 

na biblioteca da UFRN, na biblioteca da Universidade Estadual do Rio Grande do 

Norte (UERN), no banco de teses da CAPES e UNICAMP, bem como do banco de 

dados do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Agricultura e 

Sociedade (CPDA), em sítios como o Scielo Brasil, IPEA, Dataterra e Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), Biblioteca do LabRural – UFRN e revistas 

eletrônicas que abordam a temática. 

O levantamento dos demais dados e informações foram realizados na 

cooperativa COOPERVIDA Mossoró-RN, Cooperativa Terra Livre e ATOS 

Assessoria (maio/junho de 2011), no INCRA (agosto de 2010, agosto de 2011 e 

novembro de 2012) e com o pré-teste em outubro de 2011 com os assentados e 

dois agentes de uma cooperativa que atuou no programa em foco. Em maio, junho e 

julho foram aplicados os questionários com os assentados e com os agentes 

extensionistas das organizações citadas, e em novembro de 2012 foram 

entrevistados os agentes mediadores e vinculados ao programa através do INCRA-

RN e um funcionário da EMATER. Importante explicitar que, quanto aos dois 

funcionários do INCRA, as entrevistas foram realizadas online, considerando a 

disponibilidade dos mesmos. 

b) Pesquisa de campo: compreendeu várias etapas. No entanto, destaca-

se que foram realizados os primeiros contatos com alguns agentes governamentais 

e não governamentais, como: coordenador do Departamento de Desenvolvimento 

do INCRA, entrevista via e-mail com o primeiro coordenador do Programa ATES no 

RN (2004) e agentes extensionistas de uma cooperativa de assessoria e serviços 

múltiplos ao desenvolvimento sustentável (COOPERVIDA Mossoró-RN) que 

participou inicialmente da implementação do programa em um dos assentamentos 

pesquisados, bem como agentes da ATOS-Caraúbas; e Cooperativa Terra Livre, em 

Mossoró-RN. As entrevistas e questionários ainda foram utilizados na sua totalidade. 

Um dos pesquisados previstos não atendeu à solicitação por motivo de força maior 

(razão desconhecida). 

c) Documentação fotográfica: foi utilizada uma documentação fotográfica 

dos três assentamentos, de modo a possibilitar uma representação visual de alguns 

aspectos abordados no trabalho, particularmente das experiências com agroecologia. 
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d) Cartografia: os trabalhos cartográficos são fundamentais nos tipos de 

pesquisa onde se apresenta o espaço geográfico estudado. Constam desta tese os 

mapas com os assentamentos rurais e o mapa do RN, destacando aqueles que 

foram objeto na investigação. 

Outro recurso definido para a realização da pesquisa foi a preferência pelo 

tipo de método, levando em conta a aderência com o objeto de estudo. Neste caso, 

procedeu-se, a princípio, utilizando o método qualitativo, com ênfase na avaliação de 

programas e no estudo de casos múltiplos. 

Conforme Roesch (1999), o estudo de casos múltiplos tem por objetivo a 

comparação entre unidades (realidades) distintas estudadas para permitir o 

aprofundamento na interpretação dos fatos, explicações inerentes e conclusões 

envolvendo as realidades pesquisadas.  

O estudo de casos múltiplos foi citado em virtude da opção por estudar a 

implementação do programa em três assentamentos rurais diferentes, tanto do 

ponto de vista da localização, municípios do RN e das intervenções dos agentes das 

diversas instituições, bem como exemplos de assentamentos denominados de 

autossustentável ou uso predominante da agroecologia, princípio norteador da 

PNATER e da ATES. 

Também foram evidenciados os critérios para os municípios e os 

assentamentos, bem como os critérios para escolha, recorrendo-se aos seguintes: 

 

a) Município com o Programa ATES. 

b) Tempo de implementação do programa. 

c) Municípios com sede da EMATER, atuação do INCRA e organizações 

não governamentais. 

 

Foram citados esses critérios, no entanto, no decorrer da pesquisa foi 

averiguado que um dos assentamentos não teve assessoria do Programa ATES, 

embora atendesse aos demais aspectos elencados, não impossibilitando a pesquisa 

de campo, já que teve assessoria do projeto Dom Hélder Câmara (PDHC). 

Dessa forma, os assentamentos estudados foram: Assentamento Moacir 

Lucena (Apodi, 20 famílias), Assentamento Cabelo de Negro (Mossoró, 26 famílias) e 

Assentamento Monte Alegre I (96 famílias, Upanema). Deste total de famílias, elegeu-

se uma amostra para a pesquisa de campo, considerando a amostra por saturação. 
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É importante salientar outro aspecto para delimitação dos assentamentos 

supracitados, o qual diz respeito ao conhecimento prévio da realidade destes por 

parte da pesquisadora, ao que se soma uma questão bastante objetiva, que é a 

disponibilidade de visitas aos assentamentos para a pesquisa de campo, por meio 

de que se demarcou a questão territorial dos assentamentos no sentido da 

viabilidade, proximidade da realidade empírica e do acesso. 

Quanto às técnicas para coleta de dados, foram adotadas entrevistas e 

questionários, conversas formais e informais, recorrendo a um diário de campo para 

não se perder informações que em alguns momentos foram bastante significativas 

para compreender a implementação. No entanto, às vezes não dava para se obter 

essas informações através dos questionários nem das entrevistas, visto que, ao se 

conversar informalmente, sem um roteiro em mãos, os entrevistados ficavam à 

vontade para falar, expor suas abordagens, concepções sobre o programa e a 

atuação/estratégia dos agentes. 

 Para não perder essas informações, foi utilizada a escrita em diário de 

campo logo após os encontros e reuniões com os assentados. As entrevistas foram 

realizadas com gestores, coordenadores do programa e extensionistas das 

instituições pesquisadas; os questionários foram realizados junto aos assentados. 

A entrevista foi semiestruturada, com propósitos bem definidos, permitindo 

colher informações a partir de questionamentos básicos, apoiados em teorias e 

hipótese. Segundo Haguette (1997, p. 43), “para que esta técnica seja eficaz se faz 

necessário definir bem as perguntas, clareza na linguagem utilizada, a pertinência 

da pergunta em relação ao assunto e não induzir as resposta”. 

O fato de a entrevista ser semiestruturada possibilitou que os 

questionamentos fossem ampliados a partir das próprias respostas dos 

pesquisados, permitindo que os mesmos participassem da elaboração do conteúdo 

da pesquisa, não os impedindo de contar sua própria história e versão, além das 

questões elencadas no roteiro da entrevista. 

Além da entrevista, foram registradas as observações realizadas no primeiro 

contato com os agentes e visitas às instituições, as quais ficaram contempladas em 

diário de campo e gravadas com o consentimento verbal e documental (ver no 

Apêndice B o instrumento utilizado com os pesquisados). 

Os entrevistados foram os seguintes: presidente e/ou coordenadores das 

instituições governamentais e não governamentais que estiveram no processo de 
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implementação do Programa ATES ou que participaram no período de 2004, ano de 

sua implementação nos assentamentos, agentes extensionistas e coordenadores. 

Considerando o método utilizado por Quivy e Campenhoudt (1998), a forma 

de condução das entrevistas, com organização por temáticas e perguntas abertas, 

deixa a critério do entrevistado a sequência e a ênfase a ser dada pelas questões, 

na perspectiva de permitir uma análise levando em consideração as falas dos 

pesquisados, mesmo que se tenha elaborado um roteiro. 

Os assentados, particularmente nesta pesquisa, foram sujeitos da pesquisa 

porque são beneficiários diretos do Programa ATES no RN.  

O instrumento de pesquisa utilizado com os assentados foi composto de 

questionário misto, com questões predominantemente fechadas e três abertas, não 

impossibilitando que os mesmos pudessem expor suas ideias, concepções, 

extrapolando as questões ordenadas no referido instrumento.  

Cabe salientar que houve uma preocupação com a amostragem, tendo em 

vista que havia uma diferença substancial no tocante ao número de assentados por 

área. No caso, somente em Monte Alegre I o número de famílias (96) diferenciou-se 

dos demais assentamentos. Sendo assim, a pesquisa se fundamentou na 

amostragem por saturação, utilizada para estabelecer ou fechar uma amostra em 

estudo, interrompendo a captação de novos componentes (sujeitos).  

Segundo Turrato et al. (2008), o fechamento amostral por saturação teórica 

é definido como suspensão de inclusão de novos participantes, evitando, dessa 

forma, uma redundância ou repetição dos dados, e “embora às vezes as respostas 

obtidas sejam quase semelhantes, é preciso problematizá-los.” 

Após as etapas elencadas e estabelecidas, o diálogo com os autores 

constam de todos os capítulos da tese, aproximando-se dos dados empíricos e sua 

relação com a fundamentação teórica, fazendo uma avaliação e respondendo as 

indagações elaboradas inicialmente, objetivos, hipóteses, problema de pesquisa e 

objetivos gerais e específicos. 

A partir dos procedimentos citados, foi organizada a proposta desta tese. Os 

itens e subitens ficaram da forma exposta a seguir. 

A primeira parte consta desta introdução, justificativa para escolha da 

temática, do problema de pesquisa, da hipótese e do percurso metodológico, como 

foi realizada a pesquisa de campo, considerando a pesquisa bibliográfica. Neste 

primeiro momento foram utilizadas fontes primárias e secundárias, como: 
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bibliografias que tratam diretamente da temática e da legislação (documentação, 

leis), relatório do INCRA, MDA, Projeto Dom Helder Câmara, planos de recuperação 

dos três assentamentos, manual operacional do Programa ATES, referenciais 

teórico-metodológicos para o Programa ATES, relatórios parciais do INCRA-RN. 

Ainda nesta parte da pesquisa, foram evidenciados os sujeitos pesquisados 

e os instrumentais utilizados, diferenciando-os como agentes e como beneficiários 

do programa estudado. 

Na segunda parte da pesquisa foi tratada a conceituação e classificação das 

políticas públicas. Na sequência, foi feito um breve percurso histórico sobre o 

surgimento da discussão, debates sobre políticas públicas e avaliação, apontando a 

relevância da temática tanto no cenário nacional como no cenário internacional.  

É válido destacar que se deu prioridade à avaliação de processo como um 

momento da política pública e a implementação, concebida não como algo 

estanque, mas em constante movimento. Nessa parte, contou-se teoricamente com 

Draibe (2006), Souza (2006), Souza (2009), Subirats (1989), Faria (2005), Melo 

(1999), Frey (2000), Arcoverde (2007), Secchi (2009), Dye (2005), Meny e Thoenig 

(1986), Arretche (2001), Cohen e Franco (1993), Figueiredo e Figueiredo (1986) 

Easton (1968), Cunha e Cunha (2002) Muller e Surel (2002), Rua (1997), Weiss 

(1978), Aguillar e Ander-Egg (1994), Roche (2002), Cotta (1998). 

Os autores citados e outros que constam do corpo textual tratam 

especialmente da concepção de políticas públicas. Salienta-se que eles foram de 

fundamental importância para se entender aquilo que alguns estudiosos afirmam não 

haver consenso, no entanto, foi feita uma análise da abordagem de cada concepção 

para se chegar a uma aproximação coerente daquilo que é denominado de políticas 

públicas. 

Foi abordada, também, a diferença existente entre plano, política, programas 

e projetos, considerando que ainda existe aparente confusão por parte de alguns 

estudiosos quando tratam da questão, sendo que, para esta pesquisa, essas formas 

de se entender já não são mais motivos de indefinições ou imprecisão conceitual. As 

políticas públicas, os planos e programas, os projetos sociais consistem na 

operacionalização do que foi planejado e passaram a ser postos em prática. 

Lima Júnior, Silva e Leite (1978, p. 52), fundamentado em outros estudiosos, 

no tocante à conceituação de programas sociais, afirmam: 

 



41 

[...] programa ou tratamento como um conjunto de operações, ou 
ações intencionais, que buscam produzir efeitos desejáveis, sendo 
que tais efeitos podem ser vistos como constituindo os objetivos do 
programa. [...] Suchman afirma que um programa é uma intervenção 
e deliberada, em oposição a qualquer evento natural ou acidental, 
que vise alcançar um objetivo considerado desejável, ou que tenha 
algum valor positivo, em oposição á ocorrência de uma mudança 
devida ao acaso.  

 

Passou-se, então, a compreender a diferença entre as políticas e os 

programas, observando-se que estes têm uma relação direta com intervenção. 

No quarto capitulo foi realizado um resgate histórico da assistência técnica e 

extensão rural concebida como uma política pública setorial, desde seu surgimento 

nos EUA até a sua internalização pelo governo brasileiro, seguindo os moldes da 

assistência técnica e extensão rural norte americana em meados de 1950.  

O quarto capítulo ainda aborda a descrição do Programa ATES e as 

instituições implementadoras, destacando-se a periodização 2004-2010, precisamente 

no RN. Proporcionaram a incursão pela extensão rural e assessoria técnica os 

autores: Freire (1975), Figueiredo (1975), Caporal (1991, 1999, 2004, 2005, 2011), 

Costabeber (2004), Ghizelin (2007), Masseli (1998), Fonseca (1985), Kreutz (2005), 

Muniz (1999), Lima (2001), Lima (2004) e Neves (1998), além de documentos oficiais 

do MDA e do INCRA, relatórios do Projeto Dom Helder Câmara, relatórios anuais do 

INCRA, plano de desenvolvimento dos assentamentos estudados, manual operacional 

do programa, a legislação e sua interlocução com a realidade. 

Na quinta parte foi tratada brevemente a realidade do Estado do RN, 

considerando a questão econômica, social e ambiental, destacando-se a dimensão e 

o contexto de implementação do programa no Estado. 

Nesse capítulo foram descritos os três assentamentos, que têm como base 

os planos de recuperação da área, elaborados por instituições não governamentais 

e com a tutela do INCRA-RN, e foi feita a exposição dos dados, sendo que o 

tratamento destes ocorreu de forma qualitativa, tanto as entrevistas quanto o que foi 

apresentado no quarto capítulo. 

A parte semiestruturada, particularmente as entrevistas, foi analisada por meio 

de procedimentos fundamentados na análise de conteúdo. Em se tratando dos 

autores que fundamentaram acerca da realidade, conjuntura e das dimensões 

econômicas, sociais políticas e culturais, buscou-se em Bastos (2006), Souza (2009), 
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Araújo (1999, 2001a, 2001b), Araújo (1997) Fernandes (1994), Ferreira (1994), 

Martins (1986, 2000), Matos (2002), Vasconcelos (2005), Oliveira et al. (2012, 2013), 

Coelho (2011) não desconsiderando outros autores que tratam com afinco a realidade 

norte-rio-grandense e a interlocução com o espaço rural e assentamentos. 

No quinto capitulo foi destacado como ocorreu a implementação do 

programa, relacionando-o à luz dos teóricos estudados, os quais subsidiaram a 

análise acerca das possibilidades e dos desafios da avaliação de processo. 

Para tanto, a pesquisa se fundamentou em autores expoentes que tratam 

sobre avaliação de processo e sua relação com os dados empíricos. É importante 

salientar, a exemplo dos outros itens, que este último visou explicitar os diversos 

fatores que podem interferir na implementação de políticas, programas e projetos, 

proporcionando, assim, o sucesso, o fracasso, o êxito, os resultados e os impactos 

esperados e não esperados. 

Para elaboração do último capítulo, buscou-se estabelecer a relação dos 

dados da pesquisa de campo com os teóricos que abordam a temática. 

Destacam-se alguns autores que discutem a implementação e avaliação de 

processo, algumas vezes tais estudiosos estão também contribuindo para o 

entendimento das políticas públicas, afirma-se que os mesmos não estão abordando 

a temática como fato isolado, ao contrário, observa-se constantemente que um autor 

que trata da implementação poderá abordar o que seja avaliação de processo. 

Vejam-se os autores: Alves (2012), Draibe (2001), Medina (1987) Pressman 

e Wildavsky (1998), Pedone (1986), Sabatier (1986), Shadish Junior, Cook e Leviton 

(1991), Weiss (1978), Contandriopoulos et al. (1997), Perez (2007), Grindle (1980), 

Bardach (1977), Elmore (1980), Van Meter e Van Horn (1975). 

Do ponto de vista de se ter estudado o Programa ATES, foram delimitados 

alguns autores que subsidiaram a análise da realidade/contexto sob o qual o 

programa foi criado e implementado, destacando-se os seguintes: Sader e Garcia 

(2010), Barbosa e Souza (2010), Mattoso (2010), Pinassi (2009), Carcanholo (2000), 

Delgado (2010), Oliveira (2010), Dantas (2005), dentre outros com os quais se 

dialogou no decorrer da escrita. 

Por fim, com a avaliação do programa subsidiada pelos autores citados, 

chegou-se a algumas conclusões, mesmo que parciais, por se entender que se trata 

de um determinado programa que foi implementado em uma dada conjuntura e 

cenário específico. 
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Nesse sentido, os dados da pesquisa de campo, a pesquisa bibliográfica e a 

avaliação do programa estudado, possibilitaram constatar a hipótese norteadora da 

tese e o problema de pesquisa, bem como respostas para o objetivos geral e 

específicos. 
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO 

 

Neste capítulo é feita uma exposição descritiva e analítica sobre a 

concepção de políticas públicas, implementação e avaliação, diferenças e 

similaridades, tendo como ponto de partida a abordagem dos autores elencados no 

decorrer deste capítulo. 

Considerando que nos últimos decênios do século XIX e início do século XX 

a discussão sobre políticas públicas e avaliação ganhou visibilidade tanto na 

academia como nas instituições públicas e empresas privadas (em nome da gestão 

da qualidade e gestão organizacional e nova forma de gerenciar) os recursos 

públicos, instituições não governamentais, conforme leituras realizadas, também 

podem ser denominadas de organizações não governamentais. 

Sendo assim, é importante abordar algumas questões, por que não dizer 

escritos e produções, sobre as políticas públicas e o processo de implementação, 

inter-relacionando com o objeto de estudo desta pesquisa, uma política pública 

setorial voltada para o rural brasileiro, precisamente para os assentamentos rurais 

de reforma agrária, o Programa ATES, já citado no capítulo anterior. 

Uma das primeiras questões para começar a discutir o que se propõe diz 

respeito a não existir um conceito pronto, findável, quando se está tratando da 

questão conceitual sobre políticas públicas, veja-se a diversidade de abordagens no 

tópico a seguir, cada uma com a sua devida colaboração e diferenças do que se 

denomina de políticas públicas.  

Para alguns autores, o conceito/concepção ainda é considerado como algo 

nebuloso em virtude das diversas compreensões e abordagens. No entanto, isso 

vem mostrar em parte o crescimento de estudos e pesquisas sobre políticas 

públicas, bem como a importância da avaliação.  

Na introdução deste capítulo vale inferir breves considerações acerca da 

avaliação, tipologia, quando surgiram as primeiras abordagens, os principais 

estudiosos e as razões para se avaliar as políticas, programas e projetos e 

posteriormente a implementação. 

Começa-se, então, com a seguinte afirmativa: avaliar uma política pública 

não é uma questão tão fácil, como se fosse adquirido um manual para ser avaliado. 

Deve-se considerar fundamentação teórica, conhecimento do programa ou política, 

fazer mediações, para entender e avaliar determinada política. 
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Nesse processo há de se considerar aspectos e elementos diversos, como: 

contexto, cenário, período histórico, atores sociais envolvidos, qual avaliação está se 

pleiteando, quem recomendou a avaliação, qual o tipo que será realizado. Longe de 

tentar esgotar essas questões, recorreu-se a alguns autores para explicitar sua 

complexificação. 

Em se tratando da conceituação independente da corrente teórica que 

fundamenta as abordagens dos autores ao proferirem em política pública, remete-

se, a priori, à sua relação com o Estado, ou ação deste. 

De acordo com Souza (2009), nem sempre o que se denomina de público de 

fato o é, pois, para se assegurar a dimensão pública minimamente, deve-se 

considerar a existência de fatores, como: transparência, acessibilidade, permanência 

e participação da população nos assuntos inerentes às suas vidas bem como 

naquilo que os afetam diretamente. Por outras palavras, nem tudo que é feito ou 

constituído pelo Estado se configura como algo público. 

Expondo as abordagens e a conceituação, recorreu-se a Meny e Thoenig 

(1992, p. 89), quando explicitam que política pública tem uma relação direta com o 

poder público e sua legitimidade governamental. Meny e Thoenig (1992, p. 90) 

acrescentam, ainda, que: 

 

Una política pública presentase como un programa de acción 
gubernamental en un sector de la sociedad o en espacio geográfico: 
la seguridad, la salud, los trabajadores inmigrantes, la ciudad de 
Paris, la Comunidad Europea, el Océano Pacífico etc. 

 

Até meados do século XIX e início do século XX, prevaleceram no cenário 

mundial as ideias liberais de um Estado Mínimo, que somente assegurou a ordem, a 

propriedade e o mercado, sendo, por excelência, um regulador “natural” das 

relações sociais em que a posição ocupada pelos indivíduos na sociedade era 

percebida conforme sua inserção no mercado. 

Desse modo, conforme Cunha e Cunha (2002), a questão social decorrente 

do processo econômico, social, político e ambiental expressava-se de diversas formas 

e níveis, mas primordialmente na exclusão das pessoas, tanto da própria produção 

como no usufruto dos bens e serviços necessários à sua própria reprodução. 

Com o aprofundamento da questão social e suas múltiplas expressões, após 

a crise de 1929, o fortalecimento do capitalismo no estágio monopolista redefiniu 
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novas relações entre capital e trabalho e entre estes e o Estado. Nessa perspectiva, 

deu-se início à admissão e à compreensão, por parte da elite econômica, da 

existência dos limites do mercado e, ao mesmo tempo, o resgate do papel do Estado 

como mediador, civilizador, com poder de interferência nas relações sociais, isto é, o 

Estado passa a ter um aliado no enfrentamento dos diversos problemas advindos do 

modo de produção, este cada vez mais fortalecido. 

E nesse sentido traz inflexões diversas para a sociedade, principalmente 

para uma parcela significativa da sociedade, destacando-se aquelas mais 

vulneráveis economicamente.  

Nessa direção de pensamento, o Estado traz para si a responsabilidade de 

formulação e execução das políticas públicas voltadas para os diversos segmentos 

sociais e nas dimensões econômicas, sociais, políticas e culturais. Sobre isso, 

Degennszajh (2000, p. 59) esclarece: 

 

Uma vez que políticas públicas envolve conflitos de interesses entre 
camadas e classe sociais, e as respostas do Estado para estas 
questões podem atender a interesses de um em detrimento de 
outros. [...] As políticas públicas neste sentido, têm sido criadas como 
resposta do Estado as demandas que emergem da sociedade e do 
seu próprio interior, sendo expressão do compromisso público de 
atuação numa determinada área em longo prazo. 

 

Políticas públicas extrapolam os limites da política, concebida somente como 

interventora e mitigadora da questão social. Esta, por sua vez, tem características, 

particularidades ideológicas explícitas e implícitas e não se restringe somente ao 

Estado em ação ou ação do Estado. 

Souza (2009), ao abordar questões inerentes ao conceito e sobre políticas 

públicas como atividade, ressalta a importância de se discutir e entender o que seja 

uma política, mas, antevendo a ideia do que seja público ou esfera pública, por 

outras palavras, não se pode compreender política pública isoladamente, ela requer 

cenários, períodos históricos e conjuntura. 

Souza (2009) recorre teoricamente a Poulantzas (1985, 1978), Offe (1984) e 

Brunhoff (1985) para entender a face pública do Estado, destacando Estado na 

sociedade capitalista e, por sua vez, a concepção de políticas públicas. 

Easton (apud SOUZA, 2009, p. 13) destaca que: 
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As políticas públicas poderiam ser vistas como um tipo de output de 
um sistema. Neste sentido, seriam uma espécie de resposta do 
sistema para as pressões do meio ambiente e do inputs com suas 
demandas e suporte. E como os inputs seriam considerados pelo 
autor como alocações autoritárias de valores ou decisões coercitivas 
e suas respectivas ações, pode-se concluir, as políticas públicas 
enquanto tipo de output seriam atividades autoritárias. 

 

Fica explícito que Souza (2009) não concorda necessariamente com a 

abordagem de Easton (1968), mas evidencia uma concepção que vem sendo 

utilizada na literatura que versa sobre a temática, independentemente da área de 

conhecimento e intervenção. 

Outras concepções são elencadas, tendo em vista a pluralidade existente, 

como a de Saravia e Ferrarezi (2006 p. 28-29): 

 

Trata de um fluxo de decisões públicas, orientado a manter o 
equilíbrio social ou a introduzir desequilíbrios destinados a modificar 
essa realidade. Decisões condicionadas pelo próprio fluxo e pelas 
reações e modificações que elas provocam no tecido social, bem 
como pelos valores, ideias e visões dos que adotam ou influem na 
decisão. É possível considera-las como estratégias que apontam 
para diversos fins, que todos eles, de alguma forma, desejados pelos 
diversos grupos que participam do processo decisório. A finalidade 
última de tal dinâmica – consolidação da democracia, justiça social, 
manutenção do poder, felicidade das pessoas – constitui elemento 
orientador geral das inúmeras ações que compõem determinada 
política. Com uma perspectiva mais operacional que visa a ações ou 
omissões, preventivas ou corretivas, destinadas a manter ou 
modificar a realidade de um ou vários setores da vida social por meio 
da definição de objetivos e estratégias de atuação e da alocação de 
recursos necessários para atingir os objetivos estabelecidos. 

 

É constatada a complexidade do conceito e, ao mesmo tempo, a pertinência 

de compreender que não existe um conceito linear, imutável. Ao contrário, são 

visualizadas, a cada conceituação, elementos/características que permitem 

apreender a importância e características das políticas públicas, primordialmente na 

sociedade capitalista e seus diversos estágios. 

Correndo alguns riscos teóricos no que tange a nomear a concepção de 

alguns autores, serão explicitadas a seguir concepções de políticas, programas e 

projetos. Antes disso, serão frisadas as observações de Souza (2006), que, em uma 

de suas produções, mostra como e por que surgiu a área das políticas públicas. 
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Souza (2006) afirma que a política pública como área do conhecimento, 

disciplina, aparece nos Estados Unidos da América (EUA), distanciando-se das 

etapas seguidas pela tradição europeia, bem como pesquisas nessa área, que se 

concentravam mais na análise sobre o Estado e suas instituições do que no modo 

de intervenção dos governos. 

Nesse caso, na Europa, a área das políticas públicas surge como um dos 

desdobramentos dos trabalhos baseados em teorias explicativas sobre o papel do 

Estado e de uma das mais importantes instituições – o governo, construtor, a priori, 

de políticas públicas. 

Segundo Dulci (2010), nos Estados Unidos foi a partir da grande depressão 

que emergiram os programas governamentais de proteção social, tendência que se 

aprofunda na década de 1960, período de combate à pobreza, para posteriormente 

refluírem com o Neoliberalismo do período ou “era” Reagan. 

Na América Latina as políticas de bem estar foram introduzidas na década 

de 1930, com aspectos fortemente ligados às perspectivas do processo de inclusão 

e relacionado ao modelo de crescimento para “dentro”, como ficou conhecido 

naquele período. Conforme Dulci (2010, p. 222): 

 

Os sistemas de proteção abrangiam tipicamente o acesso a 
previdência e a serviços de saúde e alcançavam somente uma 
parcela da população – aquela vinculada ao mercado de trabalho 
formal. Em consequência, os sistemas de proteção social latino 
americano foram marcados desde o início pela segmentação da 
cobertura dos serviços. 

 

Observa-se que as políticas públicas só surgem porque existe uma gama de 

problemas conjunturais/estruturais que precisam ser mitigados, sendo que não 

invalida que outro tipo de sociabilidade tenha políticas públicas, pois significa, em 

parte, a intervenção do Estado frente aos segmentos sociais e das diversas esferas 

da sociedade. 

Para Rua (1997) as políticas públicas também podem ser concebidas como 

respostas, ou não, do poder público às demandas que são postas cotidianamente, 

às antigas e recorrentes ou novas. 

Nessa perspectiva, observa-se que as políticas públicas também são 

respostas mediatas e imediatas do poder público (federal, estadual e municipal) para 

atender parcialmente às reivindicações, anseios e descontentamento da sociedade e 
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seus respectivos segmentos e beneficiários das políticas, programas e projetos. A 

esse respeito, Cunha e Cunha (2002, p. 12) afirmam:  

 

O termo público associado à política, não é uma mera referência 
exclusiva do Estado, como muitos pensam, mas sim à coisa pública, 
ou seja, de todos, sob a égide de uma mesma lei e o apoio de uma 
comunidade de interesses. Portanto, embora as políticas públicas 
sejam reguladas e frequentemente providas pelo Estado, elas 
também englobam preferências, escolhas e decisões privadas 
podendo (e devendo) ser controladas pelos cidadãos. A política 
pública expressa, assim, a conversão de decisões privadas em 
decisões e ações públicas, que afetam a todos. 

 

Muller e Surel (2002 apud SOUZA, 2009), ao conceituarem políticas 

públicas, fazem, em determinados momentos, algumas ponderações. Dentre elas, 

destacam que não há consenso quanto ao conceito de política pública e retomam a 

discussão sobre dinamicidade de conceitos e autores que tratam da temática, que, 

por sua vez, se apresentam de forma diferente. Esses autores (apud SOUZA 2009, 

p. 15) citam três elementos que poderiam caracterizar uma política pública: 

 

A política pública formaria um quadro normativo de ação, envolvendo 
medidas concretas mais ou menos visíveis como recursos 
financeiros e outros envolveriam produtos ou algo equivalente como 
os outputs reguladores (financeiros e físicos etc.) e necessitaria que 
suas decisões e declarações estivessem reunidas num quadro geral 
de ação e funcionando como uma estrutura de sentido; política 
pública também como expressão do poder público levaria a inquerir-
se sobre a especificidade do Estado. 

 

Tentando sistematizar as conceituações até então abordadas, foram 

utilizadas, resumidamente, as seguintes conceituações: 

 

As políticas públicas não acontecem num vácuo. Dado que o estudo 
de políticas públicas é caracteristicamente idealizado como nexo 
entre o pensamento e ação – a teoria e a prática, vale explorar a 
visão de políticas públicas a partir do encontro de valores sociais e 
institucionais (PEDONE, 1986, p. 8). 
 

Entende se por política pública o resultado da dinâmica do jogo de 
forças que se estabelece no âmbito das relações de poder, relações 
constituídas pelos grupos econômicos e políticos, classes sociais e 
demais organizações da sociedade civil. [...] Estas relações 
determinam um conjunto de ações atribuídas á instituição estatal, 
que provocam o direcionamento dos rumos de ações de intervenção 
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administrativa do Estado na realidade social/ou de investimentos 
(BONETTI, 2007, p. 74). 
 

Política Pública é o que o governo escolhe fazer ou não fazer (DYE, 

2005). 

 
A política pública pode ser vista como o Estado em ação (JOBERT; 
MULLER, 1982). 
 
Políticas públicas podem ser compreendidas como toda decisão 
conformadora, em princípio de caráter inovador, que é acompanhada 
das medidas necessárias para sua continuidade e execução (FERRI; 
DURÀ, 2004, p. 4). 
 
Política pública é uma regra formulada por alguma autoridade 
governamental que expressa uma intenção de influenciar, alterar, 
regular, o comportamento individual ou coletivo através do uso de 
sanções positivas ou negativas (LOWI apud REZENDE, 2004, p. 68). 

 

Observando essas conceituações, são extraídos alguns elementos que 

estão implícitos nas políticas públicas, como: cenário, decisão de pessoas, atuação 

do governo, ação do Estado ou não, jogo de forças e de interesses, bem como a 

regulação da sociedade através de sanções positivas ou negativas. Sendo assim, 

mesmo que em alguns momentos os estudiosos mostrem que não há 

consensualidade quanto à conceituação, alguns aspectos surgem em comum nas 

abordagens dos autores citados.  

Meny e Thoenig (1992) apontam cinco elementos que possibilitam identificar 

o que caracteriza de fato uma política pública: (a) existência de um conjunto de 

medidas concretas; (b) decisões de natureza mais ou menos autoritárias; (c) estar 

inscrita em um quadro geral de ação, nunca em uma ação isolada; d) possuir 

sempre um público; (e) possuir objetivos definidos. 

Ao se tratar das políticas públicas e fazendo sua interação com o processo 

de implementação e avaliação independente da classificação, vale considerar, 

também, nesse debate, a conceituação de programa e projetos, tendo em vista que 

os mesmos são interligados. Veja-se, a título de exemplo, o Programa de Assessoria 

Técnica, Social e Ambiental, que é fruto das políticas públicas voltadas para o 

espaço rural e está vinculado ao Plano Nacional de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (PNATER). Nota-se que uma política de determinada área não está 

desvinculada de um plano e de determinado programa. Para efeitos didáticos, será 

destacada a abordagem de Rua (1997, p. 2), que concebe o seguinte: 
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Programa como um conjunto de ações e estratégias gerais que 
expressam os objetivos de uma determinada política, usualmente 
estruturados em um conjunto de projetos específicos; Projetos 
consistem numa ação planejada, estruturada em objetivos, 
resultados e atividades e desenvolvida num determinado local, com 
público alvo, tempo de duração e recursos limitados. Já as políticas 
públicas compreendem um conjunto de decisões e ações relativas à 
alocação imperativa de valores. 

 

Tentando entender essa tríade, pode-se reiterar que políticas, programas e 

projetos são objetos de pesquisas de avaliação bem como um conjunto de 

atividades formuladas de modo sistemático, organizado e buscando responder aos 

interesses, anseios e às reivindicações de determinados segmentos sociais.  

Visa alcançar, também, resultados para determinados segmentos a partir de 

sua implementação. Por outras palavras, as políticas, os programas e os projetos 

percorrem diversos objetivos e destinam-se a viabilizar propósitos diversos. 

Para Cohen e Franco (1993), os termos projeto, programa e plano 

designam, também, modalidades de intervenção social que as diferenciam em 

escopo e duração. Cohen e Franco (1993, p. 85-86) continuam evidenciando a 

diferenciação principalmente quando se trata da avaliação, definindo-os assim: 

 

Projeto é a unidade mínima de destinação de recursos, que, por meio 
de um conjunto integrado de atividades, pretende transformar uma 
realidade, suprindo uma carência ou alterando uma situação 
problema. O conjunto de projetos que visam os mesmos objetivos é 
denominado programa, “estabelece as prioridades da intervenção, 
identifica e ordena os projetos, define o âmbito institucional e aloca 
os recursos a serem utilizados”. O plano, finalmente, agrega 
programas afins, estabelecendo um quadro de referências mais 
amplo para a intervenção. 

 

Visto por esse ângulo, Cohen e Franco (1993) têm concepções semelhantes 

quando tratam desses planos, programas e projetos, resumindo, grosso modo, que o 

plano contém o programa, o qual, por sua vez, contém o projeto. 

Para Souza (2003), os programas e projetos são traduções das políticas 

públicas, que podem também ser concebidas como concretizações de políticas 

públicas como meios de autorizá-los para que atinjam um ou vários objetivos, com 

uma diferença, a saber: os projetos são mais específicos, voltados para um objetivo 

geral final. Resumidamente, podem ser sistematizados, em consonância com os 

autores, os conceitos supracitados no Quadro 1 na página seguinte. 
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A abordagem e a conceituação sistematizadas no Quadro 1 proporcionam 

adentrar na discussão da avaliação de políticas públicas, programas e projetos. 

Assim, será dado início ao item seguinte, pela concepção de avaliação, e 

posteriormente será tratado da classificação das avaliações. 

 

Quadro 1 – Conceitos de política, plano, programa e projeto 
CLASSIFICAÇÃO CONCEITO 

POLÍTICA 
É um processo de tomada de decisão que começa com postulados gerais e 
que depois são desagregados e especificados, dentro de um determinado 
marco teórico, histórico e espacial. 

PLANO 

Após definição da política, monta-se um modelo que relaciona: meios e fins 
concatenando-os temporariamente, de maneira a fornecer um referencial 
teórico e político, às estratégias e diretrizes que darão suporte à elaboração 
de programas e projetos dentro de um todo, sistematicamente articulando e, 
ao mesmo tempo, coerente com o contexto em que está inserido. 

PROGRAMA 

É o aprofundamento do plano, o detalhamento por setor das políticas e 
diretrizes do plano. É um conjunto de projetos que buscam os mesmos 
objetivos, estabelecendo prioridades e intervenções, ordenamento dos 
projetos e alocação de recursos. 

PROJETO 

É um empreendimento planejado que consiste num conjunto de atividades 
inter-relacionadas e coordenadas para alcançar objetivos específicos dentro 
dos limites de um orçamento e período de tempo. É a unidade mais operativa 
de ação dentro da lógica do planejamento. 

Fonte: Cury (2001 apud ARAÚJO, 2010). 

 

É necessário tratar e discutir o que é importante e relevante para avaliar e o 

que não é necessário avaliar. Como se está reportando às políticas públicas, 

entende-se que todas, a princípio, devem e poderiam ser avaliadas, tendo em vista a 

importância de se saber como estão sendo utilizados os recursos públicos e se as 

políticas públicas estão de fato atendendo às demandas de uma parcela da 

população, neste caso dos trabalhadores rurais.  

Sobre o que pode ser avaliado, Shadish Junior, Cook e Leviton (1991, p. 1) 

afirmam que pode ser qualquer coisa, incluindo a própria avaliação, reiterando que: 

 

Os programas e as políticas que a geram suas justificativas, tem 
como objetivo melhorar o bem estar dos indivíduos, organizações e 
sociedade. Por isso a avaliação é útil para avaliar o quanto um 
programa social melhora o bem estar, como ele faz isso e como pode 
fazê-lo mais eficazmente.  

 

Sendo assim, a avaliação que se aborda nesta tese também será 

contemplada no tópico seguinte, onde se dedicará brevemente a algumas 

considerações. A princípio é mister destacar as razões para se avaliar, quando 

surge e o porquê dela na sociabilidade capitalista, bem como em outras.  
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De acordo com Minayo (2005, p. 19), é importante explicitar aquilo que se 

denomina de avaliação: 

 

Avaliação pode ser entendida como técnica e estratégia investigativa, 
é um processo sistemático de fazer perguntas sobre o mérito e 
relevância de determinado assunto, proposta ou programa. Um 
processo de avaliação de programas e projetos sociais geralmente 
tem como sentido mais nobre fortalecer o movimento de 
transformação da sociedade em prol da cidadania e dos direitos 
humanos. 

 

Nas palavras da autora, a avaliação tem, dentre outras, a função de 

possibilitar mudanças na sociedade objetivando melhorias significativas na vida dos 

sujeitos/usuários e beneficiários dos programas, projetos e políticas. Em se tratando 

da avaliação de programas em si, Rossi (1992, p. 632) defende que: 

 

A avaliação de programas pode ser definida como a utilização de 
metodologias de pesquisa social para investigar, de forma 
sistemática, a efetividade de programas de intervenção social, que foi 
adaptada ao seu ambiente político e organizacional e planejada para 
conformar a ação social de maneira que contribua para melhoria das 
condições sociais. 

 

Observa-se que a avaliação tem um papel fundamental quando se trata da 

vida dos sujeitos beneficiários, considerando que essas avaliações podem redefinir 

seus resultados e se atendem ou não às aspirações da sociedade, principalmente 

daqueles que têm uma relação de dependência, porque não dizer de sobrevivência 

com as políticas, programas e projetos sociais. 

No entanto, mesmo sabendo que tem uma função primordial para 

aperfeiçoar determinada política, o surgimento do processo de avaliação não 

ocorreu por uma mera vontade política e pelas demandas postas pela população, 

autores como Carvalho (2001) e Costa (2003) explicitam vários fatores que 

contribuíram para tal fato, como os seguintes: 

 

a) A reforma do Estado, que fez diminuir sua presença direta nas áreas 

sociais e aumentar seu papel de formulador de políticas e repassador 

de recursos para o terceiro setor. 
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b) A focalização da ação governamental em determinadas atividades, 

exigindo análise de eficácia dos investimentos. 

c) A entrada de organizações não governamentais e da empresa privada 

na realização de inúmeros serviços de interesse público, em relação 

aos quais há uma concorrência por recursos e tanto as empresas como 

os governos cobram resultados. 

d) As exigências dos órgãos financiadores que financiam projetos sociais. 

e) A ampliação e o aprofundamento dos mecanismos de controle social, 

colocando os recursos públicos sob a vigilância da sociedade civil e 

gerando pressão dos meios de comunicação e da opinião pública. 

 

Embora as razões citadas para justificar uma avaliação sejam da atualidade, 

nos anos 90 do século XIX outros estudiosos citaram que avaliação em si remonta 

períodos históricos anteriores, que a mesma já ocorria, mas não de forma 

sistematizada, nem com o rigor que se tem atualmente. 

Autores como Uchimura e Bosi (2002) afirmam que a avaliação representa 

uma atividade bastante antiga, presente desde os primórdios na história da 

humanidade. Em se tratando do conceito de avaliação de programas públicos, este 

surge no cenário mundial logo após a Segunda Guerra Mundial, tendo em vista a 

necessidade de melhorias da eficácia da aplicação dos recursos públicos. 

Nesses termos, os autores assinalam que foram elaboradas inúmeras 

metodologias objetivando a análise das vantagens e dos custos dos programas, por 

outras palavras, havia a necessidade de criar instrumentos para verificar, 

acompanhar os gastos públicos que naquele período financiaram diversos 

programas para os países em desenvolvimento.  

Nesse caso, o Brasil também foi contemplado quanto à avaliação, a partir de 

então os programas passaram a ser avaliados buscando averiguar sua viabilidade 

ou não. Já nos períodos mais recentes, a avaliação passa a ser utilizada por razões 

que, dentre outras, perpassam as relações Estado e sociedade. Veja-se a afirmativa 

de Souza (2009, p.18) ao abordar a questão: 

 

No âmbito do grande processo de mudança das relações entre 
Estado e a sociedade e da reforma da administração pública, a 
avaliação vem assumindo a condição de instrumentos estratégicos 
quase sempre fundamentado nos famosos três “ES”; eficiência, 
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eficácia e efetividade. considerando que para ser completa a 
vadeação precisa ser realizada de forma interna e externa [...] Ainda 
é preciso saber se o que vale para as instituições governamentais 
vale também para a sociedade avaliadora. 

 

Assim, à medida que as mudanças sociais, políticas e culturais vão se 

modificando, as avaliações concomitantemente são redefinidas conforme o contexto 

em que estão inseridas. 

Guba e Lincoln, citados por Souza (2006), acrescentam outro aspecto no 

processo de avaliação face às mudanças conjunturais, afirmando que a história dos 

processos de avaliação começa atrelada quase que exclusivamente na medida em 

que as políticas passam pelo foco nas formas de atingir determinados resultados, 

evoluindo para um julgamento das intervenções e, finalmente, buscando constituir 

um processo de negociação entre os atores envolvidos na política a ser avaliada. 

Ainda destacando a importância e por que avaliar, Melo (1997) ressalta que 

a análise das políticas públicas no cenário brasileiro experimentou um boom na 

década de 1980, impulsionado pela transição democrática.  

O autor acrescenta os principais ensejos para essa expansão, destacando-

se: em primeiro lugar, isso ocorreu em virtude do deslocamento na agenda pública; 

em segundo lugar, foi constatado que os obstáculos à consecução de políticas 

públicas efetivas continuaram existindo, fortalecendo os estudos sobre políticas 

públicas e avaliação; em terceiro lugar, a difusão internacional da ideia de reforma 

do Estado e do aparelho do Estado, onde este passou a ser o princípio organizador 

da agenda pública, nos anos de 1980 e 1990, provocando uma proliferação de 

estudos voltados para as políticas públicas e avaliação. 

Garcia (apud MELO, 2001, p. 31), menciona sua concepção de avaliação: 

 

Avaliação é uma operação na qual é julgado o valor de uma iniciativa 
organizacional, a partir de um quadro referencial ou padrão 
comparativo previamente definido. Pode ser considerada, também, 
como uma operação de constatar a presença ou a quantidade de um 
valor desejado nos resultados de uma ação empreendida para obtê-
lo, tendo como base um quadro referencial ou critérios de 
aceitabilidade pretendidos. 

 

Passando-se agora para uma abordagem mais ampla sobre políticas públicas 

e avaliação, destacam-se as concepções mais diversas bem como as tipologias de 
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avaliação, evidenciando suas características e quais são as mais utilizadas no 

cenário brasileiro e os momentos da avaliação.  

O ponto de partida para o que se propõe é explicitar a abordagem de alguns 

autores da literatura nacional e internacional, os quais vêm se dedicando a estudar a 

temática, particularmente nas últimas três décadas do século XX. 

 

2.1 IMPLEMENTAÇÃO: Etapa ou momento da avaliação? 

 

Este tópico tem como objetivo uma breve revisão teórica sobre 

implementação, interagindo com os agentes extensionistas pesquisados acerca do 

processo de implementação das políticas públicas, discutindo rapidamente com 

alguns autores, buscando mostrar as perspectivas teóricas, sendo que, para esta 

pesquisa, ainda permanece no âmbito do debate um amplo pluralismo teórico e 

metodológico, quando se refere aos modelos de análise no tocante à 

implementação. Deve ser ressaltado que, antes de se adentrar nessa discussão, 

entende-se a implementação não como uma etapa, mas como um momento da 

avaliação, destacando-se, neste caso, uma avaliação de processo. 

Explica-se: é comum na literatura sobre implementação a separação entre 

formulação, implementação e avaliação, e essa linearidade (que consta comumente 

no ciclo das políticas) não é tão perfeita, pois é compreendida em constantes 

redefinições e interações, considerando os diversos tipos de avaliação, algumas 

políticas, ao mesmo tempo em que se realiza a implementação, está sendo 

concomitantemente avaliada. 

Observando a literatura que aborda a crescente discussão em torno das 

políticas públicas e as razões as quais não possibilitam uma implementação, 

conforme preconiza a literatura inerente a este momento da implementação, a 

avaliação de processo passou a ser alvo de análises e debates tanto nas 

universidades como em órgãos que trabalham diretamente com avalições.  

Isso pode ser dito de outra forma, tanto os pesquisadores e avaliadores têm 

presentes no seu cotidiano algumas questões, como, por exemplo: como ocorre a 

avaliação de processo ou como se dá a implementação de uma dada política? 

Observa-se aqui que há uma relação intrínseca em avaliação de processo e 

implementação, pois ambas trazem implicitamente avaliar o momento da 

implementação da política pública/o processo como ocorre. 
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Nesse sentido a avaliação processual, tendo como base a implementação, 

requer dados, fundamentos teóricos ou marco lógico da política/programa, ou 

mesmo perceber e entender o que está posto teoricamente nessa política? Quais 

seus objetivos? A quem está direcionada? Qual o cenário/contexto em que está 

inserida? 

Essas questões, que podem caracterizar parcialmente o desenho da política 

pública, são abordadas por Pressman e Wildavsky (1998) quando citam que a 

implementação não pode ser dissociada do seu desenho original (teoricamente 

falando), afirmam os autores que às vezes na implementação não se consideram as 

dificuldades, percalços, entraves que podem influenciar na implementação, sendo 

assim, às vezes, ou de forma predominante, o processo citado enfrenta problemas 

para atingir seus objetivos que devem ser percorridos durante a formulação. 

Nesse sentido, percebe-se que o ciclo das políticas já citados em outras 

partes da tese deixam lacunas, o ciclo não deve ser linear, mas um processo 

dinâmico como a própria realidade na qual a política está sendo implementada. 

Silva (2000), citando Arretche, relata que a implementação é uma “etapa” 

que pode e deve ser avaliada, mas isso não quer dizer que seja regra da 

implementação, mas, no percorrer da implementação, terão “divórcios” entre o 

exposto teoricamente e o que está sendo implementado. 

Explicitando essas questões, Arretche (2001, p. 52) é enfática: 

 

Uma adequada metodologia de avaliação deve investigar em 
primeiro lugar, os diversos pontos de estrangulamento alheios à 
vontade dos implementadores, que implicam que as metas e 
objetivos inicialmente previstos não pudessem ser alcançadas. 

 

Ao se observar a fala/abordagem da autora, pode-se afirmar que na 

implementação de uma política pública ocorrem influências objetivas e subjetivas, 

ocasionando em determinadas políticas um resultado diferente daquele almejado/ 

preconizado, o problema não reside somente na diferença, mas na grande 

disparidade entre os objetivos e as práticas, resultados das políticas/programas. 

Sobre a dimensão objetiva, citam-se: o cenário, o contexto, o lugar; já a 

dimensão subjetiva pode ser: as intenções dos implementadores, concepções 

internas, ideologias, que podem influenciar no decorrer da implementação. 



58 

As dimensões citadas não são normas, mas fatores presentes no 

implementar das políticas. Observa-se, assim, que a implementação é um processo 

dialético e que não ocorre isolado de fatores objetivos e subjetivos, dimensões 

concretas e simbólicas. 

Nesse sentido, a implementação não pode ser vista/concebida isolada das 

demais etapas do processo de avaliação, independentemente da tipologia. 

Em razão disso, Barret e Hill (2002) afirmam: 

 

Em qualquer caso, a política não pode ser considerada estática – é 
modificada e mediada ao longo do tempo em resposta as 
circunstâncias externas ou como resultado das ações e respostas 
daqueles responsáveis por sua execução ou sob os quais é exercido. 
Em qualquer tempo não pode ser possível dizer se a ação esta 
influenciando a política ou vice-versa. 

 

Nessa perspectiva, passa-se a compreender a implementação como um 

momento da política pública, inserido numa determinada conjuntura e que não pode 

ser desvinculada de atores/agentes implementadores tanto das instituições 

governamentais e não governamentais. 

Sobre a complexidade do percurso do processo de implementação de uma 

política/programa, Linder e Peters (1987, p. 459-460), discorrem: 

 

A implementação se tornou um conceito de ciência social o qual, por 
se tornar tão popular e ser usado frequentemente, perdeu clareza e 
por vezes parece perder o significado. Após a discussão inicial de 
Pressman e Wildavsky (1973) a palavra “implementação”, tem sido 
usada para descrever um enorme número de decisões políticas. Até 
mesmo mais importante para nosso empreendimento neste papel, 
tem sido usada para tentar explicar o sucesso ou fracasso de um 
número de intervenções políticas [...] 

 

Nesse caso, fica evidente a importância de se discutir, investigar 

paulatinamente esse momento da política pública, entendendo como algo dialético, 

propositivo e com uma capilaridade substancial, e pode e deve ser entendida de 

diversas formas, considerando as teorias, os fundamentos teóricos e metodológicos 

dos implementadores (CASTRO, 2009). 

Pedone (1986), tratando da implementação, fundamenta-se nas abordagens 

de Van Meter e Van Hom (1975, p. 16-17), afirma que no processo de 

implementação a quantidade de mudanças envolvidas influencia, entre os sujeitos 
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envolvidos, o grau de consenso ou conflito em torno das metas e dos objetivos: 

quanto maior a quantidade de mudanças, maior é o consenso obtido e vice-versa. 

Continuando a sua abordagem, Pedone (1986, p. 20) esclarece que a 

implementação é definida no processo em que a política governamental se envolve 

com sujeitos das instituições governamentais ou não governamentais, podendo 

alguns deles ser objetos da política com poder de ação, recursos, concepções, 

ideias: “implementação é, portanto, uma relação entre atores (governamentais e não 

governamentais), na qual estes ganham status de sujeitos intencionais.” 

Sendo assim, entende-se, também, que a implementação de uma política 

poderá implicar em outras políticas/programas bem como poderá dar o término de 

uma política, tendo em vista que o percurso que estava previsto, os recursos, os 

implementadores, não seguiram o que foi definido inicialmente. Somam-se a esses 

aspectos os desvios8 que poderão ocorrer, pois, necessariamente, a implementação 

ocorre conforme o previsto, tendo em vista a dinamicidade da realidade, no entanto, 

isso não quer dizer ou impede que os implementadores busquem esse fim, 

considerando-se o que estava previsto no plano teórico. 

Valtierra-Pacheco (2000), ao realizar uma avaliação dos programas e 

políticas, que objetivaram o desenvolvimento rural da América Latina, entende as 

adversidades/ dificuldades como entraves do processo de avaliação e 

implementação. O autor aborda a avaliação do Plano Puebla (1967-1985)9, 

direcionado para o desenvolvimento rural de alguns países da América Latina. 

Nesse ínterim, constatou alguns entraves naquele trabalho, como: autoritarismo dos 

governos em alguns países da América Latina, onde a avaliação poderá se 

apresentar como uma ameaça, perigo; falta de avaliação interna dos programas; 

falta de testadores experientes; falta de prática da avaliação; e ausência de um 

sistema de monitoramento. 

Independentemente do seu momento, para Valtierra-Pacheco (2000), as 

avaliações devem ser alimentadas de acompanhamento e não deve duplicar as 

informações. Conforme o autor, o problema que ocorre na América Latina é a 

                                                           
8 A discussão sobre desvios inerente à implementação de políticas públicas consta numa produção 

teórica, fruto de uma larga pesquisa realizada por Judith Tendler no Estado do Ceará na década de 
1980, intitulada O Bom Governo nos Trópicos: uma visão crítica. 

9 O Plano Puebla destaca o processo de avaliação das políticas/programas de desenvolvimento rural 
em países da América Latina. Valtierra (2000) trata de forma muito precisa as dificuldades de 
avaliar políticas na América Latina e afirma que os governos desses países não têm uma cultura 
de avaliação bem como a veem como uma ameaça aos governos. 
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simplificação dos sistemas de avaliação a fim de poupar recursos financeiros, 

quando, na realidade, está gerando despesas na ausência de avaliações, mesmo 

que no momento da avaliação na implementação. 

As assertivas de Valtierra (2000) assemelham-se à abordagem de outros 

autores, as de como Castro (2009), Arretche (1998), as quais afirmam que o 

processo de avaliação e implementação é imprescindível, pois ao mesmo tempo que 

está sendo implementada, poderá ser corrigida, evitando equívocos futuros ou 

mesmo prejuízos para beneficiários dessa política ou programa. Quanto aos estilos 

e/ou modalidades da implementação, Pires (2009, p. 735-736), ao tratar dessa 

questão (dos estilos) de implementação e resultados das políticas públicas, afirma: 

 

É fato que a maior parte da atenção pública e da energia política se 
concentra nos momentos e nas decisões relativas a formulação de 
novas políticas e leis (ou reformas destas). Muito frequentemente 
esses momentos são apresentados como conquistas importantes, 
avanços ou até soluções para alguns dos problemas que assolam o 
Brasil. Contudo quando observamos mais de perto a implementação 
de algumas dessas Políticas Públicas (seja na área sócia, seja na 
segurança pública, na regulação etc...) não é incomum ficarmos 
frustados com seus resultados de uma mesma política implementada 
em um mesmo local (país, estado ou município), por ser 
heterogêneos, isto é, os formais ou iniciais de uma política não são 
alcançados da mesma forma em todos os lugares [...] o que explica 
esta variação? Porque sistemas burocráticos não implementam 
políticas de modo uniforme e objetivo [...]. 

 

A implementação como atividade governamental ou não deverá estar 

atrelada ao planejamento. Assim, a execução dos programas governamentais deve 

ser ponderada durante a fase em que está se planejando a intervenção social. Ao 

mesmo tempo em que a implementação é objeto de discussão, desenho, incluindo a 

realidade do governo e dos envolvidos na execução, deve ser tratada de maneira 

independente a formulação em si (PRESSMAN; WILDAVSKY, 1998).  

Recorrendo a alguns autores, evidencia-se a abordagem sobre a 

implementação, no entanto salienta-se que há pouca literatura brasileira sobre a 

implementação de determinada política/programa, encontra-se no geral a 

predominância da literatura estrangeira. Portanto, serão apresentadas as 

abordagens mais presentes nesta pesquisa, destacando-se os autores de 

administração, sobretudo estrangeiros. 
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Bardach (1977 apud SUBIRATS, 1994) conceitua a implementação no 

campo dos jogos, onde ocorre através de reuniões, concorrências e montagens dos 

diversos elementos para alcançar certos resultados planejados. A metáfora utilizada 

intitula a obra de Bardach da seguinte forma: The Implementation Game: what 

happens after a Bill becomes a Law. O autor detalha que, ao longo de diversos jogos 

(partidas), os elementos e os recursos para implementação passam ou não a existir, 

ou entrar no momento de concorrências e negociação pelo uso onde se consegue 

ou não a disponibilização tendo em vida as condicionalidades.  

Assim, observam-se situações em que se deve ter como pano de fundo a 

mediação, é o que o Bardach (1977 apud SUBIRATS, 1994) aborda como algo que 

deve ser percorrido no processo de implementação: 

 

a) Na implementação deve-se considerar a mediação e a persuasão em 

todo o processo. 

b) A necessidade de contar com o apoio do conjunto de decisores que 

buscam a legitimidade política. 

c) Tomar precauções necessárias no momento em que se pretender 

formular uma política ou programa para que se possa evitar o que o 

autor descreve como “estrangulamentos”. 

 

Na tentativa de desenvolver modelos analíticos do momento da 

implementação , Medina (1987, p. 42) observa: 

 

Ao se construir ou aplicar um modelo de análise, busca-se encontrar 
uma representação abstrata que corresponda suficientemente bem à 
realidade observada, para satisfazer os propósitos que se tem em 
mente. O suposto básico é, portanto, o de que a similaridade entre o 
real e o abstrato pode ser explorada. Há eventos, porém, que ao se 
tornarem objeto de estudo colocam o pesquisador frente a 
interrogantes que um único modelo não consegue responder. 

 

Nessa perspectiva de compreender a implementação, Medina (1987) 

apresenta quatro modelos teóricos que podem subsidiar no estudo da 

implementação das políticas púbicas os quais são caracterizados como: (a) modelo 

da implementação com processo burocrático; (b) modelo dos recursos humanos; (c) 

modelo político; e (d) modelo anárquico-simbólico. 
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2.1.1 Modelo da implementação com processo burocrático 

 

Esse modelo enfoca as tarefas, a tecnologia da organização, os trabalhos. É 

o meio usado por aqueles que estão no topo da implementação, às vezes 

denominados de burocratas. As instituições, independentemente de serem 

governamentais ou não, seguem um conjunto de comportamentos a partir dos 

regulamentos, normas em geral, tendo como base procedimentos já elaborados e 

padronizados, impossibilitando redefinições no decorrer da implementação, 

podendo-se entender esse momento de implementar como algo estanque, sem 

possibilidades de revisões e desvinculando a implementação da conjuntura na qual 

está sendo avaliada a política. 

Para os sujeitos desse modelo de implementar as políticas, o poder está 

fragmentado e dividido em pequenas unidades. Outra característica é a ênfase nas 

rotinas e na hierarquização, controle pela administração superior e liberdade de 

ação por parte do indivíduo. Abordando esse modelo, Medina (1987, p. 42) lembra: 

 

O sucesso do processo de implementação de uma política social, 
desde o agente até seu cliente, dependeria da forma da rotina 
existente em cada nível da organização, a favor ou contra aquela 
política, em especial junto aos “trabalhadores de linha”. Isto porque o 
cliente no âmbito local, o burocrata “streetlevel” é o governo e é 
praticamente impossível aos administradores de nível superior 
monitorar e controlar todos os aspectos de seu desempenho 
profissional, dada a frequência e o imediatismo do contato burocrata 
local/cliente. 

 

Na medida em que o processo de implementação se torna maior e mais 

complexo em termos de alcance, objetivos e ação dos sujeitos, mais difícil fica a 

execução do controle das linhas de frente por aqueles que se encontram à frente da 

política, neste caso, do implementar as políticas. Ao mesmo tempo, nas equipes/ 

grupos locais responsáveis, funcionários públicos, agentes implementadores de 

instituições não governamentais e instituições privadas, passam a desenvolver os 

instrumentos formais e burocráticos para reduzir a pessoalidade no processo, 

fazendo com que se reduzam as incertezas e possibilidades implementações 

dispares da concepção original da política. 

A implementação de uma dada política pública pode falhar devido o 

desconhecimento das condições reais sobre as quais os serviços são realizados e 
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repassados aos beneficiários. Tratando desse momento da política, Viana (1996) 

fundamentada em Bardach e Elmore (1970), apresenta as dificuldades na 

elaboração teórica sobre a implementação, afirmando que predominam ainda as 

produções em torno das experiências práticas das ações dos governos, mas reitera 

a importância de discutir e expor as compreensões de autores diversos, mesmo que 

predomine a literatura de outros países. Viana (1996) baseia-se nas abordagens de 

Van Meter e Van Hom, Kivinieme, Bardach e Grindle. 

Fundamentada nas contribuições dos estudiosos citados, Viana (1996, p. 19) 

entende a implementação como “ação social, traduzindo-se no encontro de 

diferentes intenções, de diferentes atores”. Viana (1996, p. 27), baseada em 

Bardach, cita as principais abordagens sobre o momento da implementação, 

resumindo-a da seguinte forma: 

 

Segundo Bunker (1972) a implementação é um processo 
fundamentalmente administrativo, um problema de burocracia, sendo 
grosso modo, um problema de consentimento. Derthick (1970) 
considerava a implementação como um problema de barganha 
intergovernamental (nível local versus nível federal), e Pressman e 
Wildavsky (1973), uma complexidade de ações conjuntas, com 
múltiplas normas, perspectivas diversas e atores cambiáveis. 
Pressman e Wildavsky, na avaliação de Bardach acabam por 
maximizar conflitos inexistentes, sem ir ao cerne dos problemas, mas 
o autor sublinha a “teoria do retardo” (Poderíamos chamar de espera 
ou atraso) [...]. 

  

Ao lado dessas abordagens, Medina descreve o segundo modelo de análise 

da implementação, cujos sujeitos adquirem grande relevância nesse processo, 

mostrando que os sujeitos e suas práticas são fundamentais, enquanto no outro 

modelo (o primeiro) a ênfase se dá sob as organizações. 

 

2.1.2 Modelo dos recursos humanos  

 

A implementação é concebida como uma interdependência entre indivíduo e 

organização. Assim, conforme o entendimento de Medina (1987), a situação 

buscada seria “criar uma melhor maneira de conjugar as necessidades dos 

indivíduos, bem como suas habilidades e valores, como papéis e relacionamentos 

formais requeridos para atingir objetivos e propósitos coletivos.” 
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Com isso, emergem os valores da corresponsabilidade nas decisões, criação 

de grupos de trabalho e necessidade de relacionamentos interpessoais de qualidade, 

busca de consenso diminuindo o domínio hierárquico proposto pelo modelo racional 

burocrático. As relações no processo de implementação passariam por consensos e 

acomodações entre os que fazem as políticas e os que a implementam. 

Nessa perspectiva teórica, as equipes que estiverem em níveis mais baixos, 

hierarquicamente falando, passam a ter maiores poderes no ato de implementação, 

conforme expõe Medina (1987, p. 45): 

 

Nesse caso, na implementação a falha não é resultado de controle e 
administração frágeis ou da persistência de rotinas burocráticas, mas 
surge da falta de consenso e de compromisso entre 
implementadores. O sucesso de um esforço de implementação pode 
ser aferido pela extensão em que os implementadores estão 
envolvidos na formulação de um programa. São encorajados a 
exercer julgamento independente ou a estabelecer fortes grupos de 
apoio mútuo e solução de problemas. 

 

No contexto dessa proposição, a ação dos formuladores das políticas em 

manipular os comportamentos dos implementadores utilizando-se de ações de 

controle hierárquico fica limitada, pois o processo dependerá da adoção e da 

adaptação mútua. 

Os implementadores modelam a política e naturalmente são modelados por 

ela. Se a capacidade de implementar se origina na base de uma organização e não 

tem em seu topo, o modelo mostra os estreitos limites da habilidade de uma 

organização em mudar ou controlar o comportamento de outra. 

 

2.1.3 Modelo político 

 

Concebe-se a implementação como uma atividade em que se tem um grupo 

de indivíduos com interesses diversos, ideologias diversas, que podem se utilizar do 

poder de determinados momentos para atenderem seus objetivos. 

O modelo considera os elementos conflito, barganha, coerção e 

compromisso como mais importantes que o consenso. A existência de coalização 

parte do princípio de interesses comuns, em que a organização seria uma grande 

arena onde acontecem as discussões pelo controle do poder e pelo uso e aplicação 
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dos recursos existentes. Os indivíduos possuem habilidades temporárias na busca 

pela capacidade de moldar os comportamentos dos outros ao seu próprio interesse. 

Medina (1987, p. 46) explica: 

 

Sob esse enfoque a tomada de decisões consiste em um processo de 
barganha dentro de e entre unidades organizacionais, enquanto que a 
implementação consistiria de uma série complexa de decisões 
barganhadas, refletindo preferências e recursos dos participantes. Seu 
sucesso pode ser definido apenas em termos dos objetivos de um grupo 
ou participante em um processo de barganha, ainda que ele seja só a 
preservação do processo em si. A barganhada pode ser vista como 
explícita (aberta), ou tácita (sem comunicação direta e com imperfeita 
compreensão de cada parte sobre os motivos e recursos da outra). 

 

Nessa perspectiva a decisão é um fator resultado político de duas ou mais 

forças com posições teóricas e ideológicas diferentes, no cenário em que a 

barganha fracasse há o limite de acesso aos bens e recursos que só poderiam ser 

incorporados através da participação no processo. 

 

2.1.4 Modelo anárquico-simbólico 

 

A proposta desse modelo considera que as organizações são compostas de 

valores, símbolos, mitos, dentre outras variáveis. É um modelo que se afasta dos 

outros três abordados, na medida em que o racional-burocrático, recursos humanos 

e o político apresentam três características em comum, que são: encaram o modelo 

como relativamente certo, o mundo como racional e, por último, concebem o mundo 

linear. Sobre esse modelo de análise, Medina (1987, p. 47), considera: 

 

O que é mais importante sobre qualquer evento não é o que 
aconteceu, mas o seu significado; b) O significado de um 
acontecimento é determinado não é simplesmente pelo que ocorreu, 
porém pelas maneiras através das quais os seres humanos 
interpretam-no; c) Muitos dos processos e eventos mais importantes 
em organizações são substancialmente ambíguos e incertos – é 
muitas vezes difícil ou impossível dizer o que aconteceu, por que o 
que ocorrerá em seguida; d) A ambiguidade e a incerteza minam os 
enfoques racionais de análise, solução de problemas e tomada de 
decisão; e) Quando colocados frente à incerteza e ambiguidade, os 
seres humanos criam símbolos para reduzi-las, resolver a confusão, 
aumentar a previsibilidade e indicar a direção, os fatos em si podem 
mostrar-se como ilógicos, fluidos e sem significado, mas os símbolos 
os fazem parecer de outro modo.  
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As afirmativas acima permitem relacioná-las com o processo de avaliação, 

observando que desde o princípio da tese foi assumida a posição teórica de que 

“esta deve ser concebida como um momento e não uma etapa, pois as mesmas 

devem esta inter-relacionadas, interagindo-se e complementando uma a outra”. 

Como visto, têm-se abordagens e concepções diversas quanto ao momento 

da implementação, no entanto, acredita-se e entende-se esta como um processo 

inserido numa dinâmica social, e nesse processo vem à tona interesses sociais e 

estratégias em disputas dos sujeitos envolvidos. Outrossim, independentemente das 

posições e interesses diferentes, todos estão inseridos numa sociedade que também 

é marcada por interesses antagônicos. 

Partindo dessa perspectiva do cenário onde são implementadas as políticas 

públicas, dos interesses em disputa, destacam-se: a estrutura do sistema político, a 

cultura e o grau de mobilização e de participação dos sujeitos sociais. Relacionando 

com o programa em foco, reconheceram-se, no decorrer da pesquisa de campo, 

essas contradições, interesses e estratégias muitas vezes diferentes, em se tratando 

dos implementadores. Abstraindo-se da polêmica que gira em torno das fases de 

uma política pública, assumiu-se a forma de compreender a implementação como 

momento fundamental para interpretar as políticas públicas no cenário brasileiro, 

enfatizando o Programa de ATES no Rio Grande do Norte. 

O Programa ATES passou por inúmeros problemas no decorrer da sua 

implementação, desde a falta de recursos até formas e estratégias diferentes no 

momento da implementação. Aliados a esses problemas, não se podem recusar os 

dados empíricos dos três assentamentos pesquisados, todos, ao seu modo, 

mostraram empecilhos, adversidades, contradições do programa em si. Tanto os 

assentados pesquisados como os agentes extensionistas explicitaram os pontos 

frágeis do programa, mesmo reconhecendo a sua importância para as áreas de 

assentamento. 

 
O que vem se notando nos últimos anos, principalmente com o 
advento dos processos de seleção de prestadores de serviços (entre 
licitações e chamadas públicas), é que, na verdade, as ONGs, 
empresas e demais entidades prestadoras de serviços de ATES não 
buscam estreitar seu relacionamento com o órgão responsável pela 
execução da política e/ou programa. Ocorre que anteriormente 
devido a um menor número de normativos que regulamentassem as 
ações governamentais, algumas ações “fluíam” com maior 
severidade, mas infelizmente (ou felizmente) isso não ocorre mais 
[...] (Entrevista concedida por agente governamental, nov. 2012). 
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Os agentes governamentais também enfatizaram os problemas citados, 

sendo que abordam outras questões as quais ajudam a compreender a dinâmica do 

processo avaliativo aqui entendido na maioria das vezes como “algo contraditório e 

complexo”, não pelo simples fato de seguir (ou não) linearmente os objetivos citados 

no programa, mas a grande diferença, a disparidade entre os objetivos e a 

implementação. Para reiterar em parte as afirmativas, recorreu-se às contribuições 

de um agente governamental que tem suas ações/práticas direcionadas inicialmente 

para o Programa ATES.  

 

Do ponto de vista da elaboração da política, vejo o programa como 
um grande avanço. Todavia, a execução apresenta um grande 
descompasso diante do que está proposto nos normativos e 
diretrizes. Em alguns estados o programa tem funcionado, em outros 
não conseguiu deslanchar. O conjunto de elaborações e proposições 
que dão origem ao programa são bastante interessantes, na medida 
em que colocam como central a perspectiva de uma transição 
ecológica e a valorização dos processos de aprendizagem 
envolvendo os diversos sujeitos que constituem o meio rural 
(homens, mulheres jovens e idosos). Percebe, entretanto, que as 
instâncias governamentais que atuam na gestão do programa ou que 
têm interface com ele não dispõem de condições para sua efetiva 
implementação, bem como as instituições que atuam na sua 
execução. Há uma fragilidade muito grande de ambos os lados. A 
maioria das instituições que executam o programa não dispõe de 
reais condições para tal (entrevista concedida por agente 
governamental, nov. 2012). 

 

Observa-se a relação intrínseca entre a literatura que trata da 

implementação e a fala dos agentes governamentais, as quais mostram com clareza 

as dificuldades e obstáculos vivenciados no decorrer da implementação, mesmo que 

os entrevistados não tenham utilizado essa nomenclatura.  

Para visualizar melhor a discussão, o capítulo seguinte trata da avaliação 

nessa mesma perspectiva, no entanto, detém inicialmente a explicitar as 

concepções de avaliação presentes na literatura brasileira e algumas estrangeiras, 

dedicando, assim, uma parte mais extensa para a avaliação de processo a qual foi 

utilizada para avaliar o programa já citado em vários momentos da tese. 
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3 AVALIAÇÃO 

 

Neste capitulo são especificados, com brevidade, o histórico da avaliação de 

políticas públicas, os conceitos elaborados por autores, os pesquisadores nacionais 

e estrangeiros, tendo em vista que a literatura brasileira ainda encontra se incipiente. 

É importante destacar, inicialmente, que se dedicou com mais afinco à avaliação de 

processo, considerando que esta será utilizada para avaliar o Programa ATES. 

Postula-se, portanto, a necessidade de explicitar rapidamente o surgimento da 

discussão e do uso das avaliações atualmente bastante utilizadas por 

pesquisadores, estudiosos de áreas diversas. 

É comum, por que não dizer rotineiro, serem encontrados textos, 

dissertações, teses, livros que se propõem a tratar de avaliação das políticas 

públicas, do mesmo modo como é recorrente uma certa confusão de nomenclatura, 

como: análise, avaliação e monitoramento10. Para tanto, é com rigor, no período pós-

70 (séc. XX), que algumas produções intelectuais começam a ser mais utilizadas, 

debatidas e publicizadas. 

Nos termos de Cotta (1998, p. 108), avaliação propriamente dita é precedida 

por uma série de preliminares, a primeira diz respeito a esboçar um perfil completo 

da intervenção, coletando informações sobre seu mecanismo de implementação, 

conhecendo quem compõe a equipe responsável e ao mesmo tempo indagando os 

grupos e indivíduos que são interessados, ou seja, os beneficiários daquele 

programa, projeto ou política. A segunda tarefa compete identificar o “cliente” e a 

finalidade da avaliação. A autora finaliza que é importante que se saiba quem 

demanda informações e para que elas servirão. 

Nessa direção, é importante salientar brevemente o que se entende por 

avaliar, de forma mais sucinta: esta pode ser entendida como mensurar, dizer como 

está, evidenciar seu atual estágio, explicitar, mostrar como está posta, atribuir valor, 

independentemente de resultados, não esgotando aqui outros aspectos. 

Conforme Trevisan e Vand Belle (2008), no final do século XX, com a crise 

do Welfare State, crises econômicas, sociais e políticas enfrentadas juntamente com 

o movimento da nova administração pública, o Estado passou a ser questionado, 

                                                           
10 Não se entra na discussão entre as diferenças existentes entre análise, monitoramento e 

avaliação, por se entender que no decorrer da tese estas diferenças apareceram de forma clara. 
Mas, para se aprofundarem as possíveis diferenças citadas, pode-se recorrer às obras de Souza 
(2006), Souza (2009) e outros que tratam dessa questão. 
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tanto em suas funções quanto na real eficácia de suas ações interventoras na 

realidade social. 

É também nesse contexto que se exige uma explicação plausível, prestação 

de contas dos recursos públicos por parte do Estado, tanto na elaboração das 

políticas, programas e projetos, quanto na avaliação destas. O contexto em tela tem 

algumas particularidades. Segundo Cunha e Cunha (2002, p. 13): 

 

Nas últimas décadas do século 20 (XX), em que houve ajuste 
econômico na maioria dos países, a questão social foi agravada por 
diversos fatores: desemprego estrutural, precarização das relações 
de trabalho, alterações na organização familiar e no ciclo de vida, 
aprofundamento das desigualdades sociais, gerando exclusão e 
simultânea inclusão marginal de grande parcela da população.  

 

As respostas políticas para os problemas citados, e denominados de 

questão social, são diferenciadas. No entanto, algumas medidas são comuns entre 

elas por parte do Estado, tais como: corte de benefícios, focalização das políticas 

públicas, programas e projetos tornando estes residuais, pontuais criados de forma 

emergencial, bem como a privatização de programas de bem estar social isentando 

o Estado da garantia dos direitos mínimos sociais necessários à sobrevivência 

humana, e o desmonte da rede de proteção antes mantida por ele. 

Destaca-se, concomitantemente, a avaliação das políticas citadas como 

instrumento racional para conhecer o destino dos gastos públicos, ou seja, as 

políticas são criadas, implementadas, no entanto é preciso saber como estão seu 

funcionamento e resultados. Nesse ínterim, entra em cena a avaliação. 

O grupo de pesquisadores do NEPP da UNICAMP (1999, p. 132), ao 

abordar as razões para avaliar programas e políticas públicas, mostra que:  

 

Os interesses em realizar estudos de avaliação são diversos. 
Geralmente, no governo, estes estudos estão diretamente ligados à 
questão da efetividade, eficiência, Accountability e mais amplamente 
com o desempenho da gestão pública [...]. 

 

Ainda sobre as razões para a avaliação, o NEEP (1999) informa que estas 

também buscam compreender e analisar o modo específico de funcionamento do 

programa, os resultados gerados, bem como saber se os resultados alcançados 

estão associados a componentes específicos, tais como: os pontos de 
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estrangulamento do programa em avaliação; os mecanismos (estratégias) de 

operação da política, programa; e se os mecanismos funcionam originalmente como 

foram concebidos pelos formuladores. Andrade e Silva (2005, p. 45) complementam: 

 

Neste caso a avaliação também pressupõe comparação, e os 
resultados costumam ser antecedidos por procedimentos, normas, 
estratégias, inclusive e principalmente elementos que permitem 
antever novos resultados, e realizações básicas a serem levada em 
conta pela avaliação em adição aos produtos finais e aos recursos 
iniciais. Ainda “busca a formulação de um juízo de valor que possa 
orientar decisões, planejamentos ou mesmo possibilidades de novas 
intervenções.” 

 

Segundo Figueiredo e Figueiredo (1986), tão importante quanto conceituar é 

estabelecer a diferença entre análise da política, avaliação da política ou avaliação 

política da política. Souza (2010), abordando a questão da avaliação, evidencia, em 

termos da literatura que versa sobre as políticas públicas, como regra, que a 

avaliação é um tipo de pesquisa social ligada à ação ou orientação, mas envolvendo 

hipóteses, metodologia científica, agregação de novos conhecimentos etc. 

Desenvolvendo essa concepção, Souza (2009) evidencia que não há 

consenso entre os autores no tocante a essa questão. No geral, avaliação significa 

atribuir valor a partir de determinados parâmetros e critérios, mas não se restringe a 

isso, este é apenas um dos aspectos, e também pode ser entendida como uma 

comparação entre situação empírica com um padrão ideal ou teoricamente falando. 

Para Arretche (2006), a avaliação é, mesmo que teoricamente, uma das 

etapas da política pública, devendo ser consideradas também as demais etapas, 

como formulação, implementação, aprimoramento. 

 

3.1 BREVE HISTÓRICO 

 

Historicamente, as discussões iniciais sobre avaliação ocorreram em 1930, 

nos Estados Unidos da América, com a análise das ações do New Deal11, e a 

existência de estudos sobre programas de extensão rural vinculados à adoção de 

sementes híbridas, também ocorreu nos Estados Unidos.  

                                                           
11 Conforme Montaño (2002, p. 362), o New Deal consistiu-se numa série de programas 

implementados nos EUA entre 1993 e 1937, sob o governo do presidente Franklin Delano 
Roosevelt, com o propósito de reformar e recuperar a economia norte-americana, no contexto da 
Grande Depressão. 
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Segundo Souza (2010), logo após a Segunda Guerra Mundial intensifica-se 

esse processo, sendo que, nesse período, o governo americano voltava suas 

atenções para o interior do país, buscando averiguar como estava gastando em 

saúde, nutrição, implicando na necessidade de conhecimentos dos resultados sobre 

os investimentos realizados. 

Já em meados do final da década de 1950, intensifica-se a avaliação de 

programas sociais, particularmente os programas capitaneados pelo Banco Mundial. 

Em décadas posteriores (anos 70 e 80 do séc. XX), dá-se continuidade e 

intensificam-se as avaliações, independentemente da tipologia e classificação. Nos 

anos 90 (séc. XX), têm-se novos elementos contextuais que reiteram a importância e 

o uso das avaliações, tendo em vista as exigências por parte do governo na esfera 

federal, estadual e municipal. 

Subirats (1994), abordando a evolução das políticas públicas, de forma 

resumida afirma que, normalmente, tem ocorrido avaliação das políticas públicas, 

sendo mais na dimensão prospectiva, antecipatória, dirigidas a decisões que se 

devem tomar. O autor continua afirmando que na atualidade, após o 

desenvolvimento de estudos sobre a avaliação de programas nos EUA, nos anos 50, 

60 e 70 (séc. XX), tende-se a considerar a avaliação também como método de 

investigação sistemático sobre a configuração de uma determinada 

política/programa, sobre sua implementação, efetividade e ampliação de suas 

potencialidades. 

O autor prossegue com suas observações, evidenciando a utilidade da 

avaliação, quais sejam: melhorar a eficácia e compromissos de uma organização em 

toda sua estrutura organizacional; e possibilidades (derivações) de novas políticas. 

Concorda-se com o autor parcialmente, pois nem sempre ou 

necessariamente a avaliação de uma política poderá gerar “novas políticas”. Esse 

fato requer um arsenal de elementos, como: vontade política, conjuntura, demandas, 

pressões advindas da sociedade civil e movimentos sociais. Ademais, devem ser 

considerados planejamento, organização e reelaboração. 

Segundo Belloni, Magalhães e Souza (2007, p. 14-15), “avaliar não é uma ação 

corriqueira realizada por qualquer indivíduo acerca de qualquer atividade humana”, a 

avaliação deve ser entendida como um processo sistemático de análise de uma 

atividade, fatos ou coisas que permite compreender, de forma contextualizada, todas as 

dimensões e implicações, com vista a estimular seu aperfeiçoamento. 
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Tendo por base Aguilar e Ander-Egg (1994, p. 49), a avaliação diz respeito a: 

 

Uma forma de pesquisa social aplicada, sistemática, planejada e 
dirigida; destinada a identificar, obter e proporcionar de maneiras 
válidas e confiáveis dadas e informação suficiente e relevante para 
apoiar um juízo sobre o mérito e o valor dos diferentes componentes 
de um programa [...] com o propósito de produzir efeitos e resultados 
concretos [...] de forma tal que sirva de base ou de guia para uma 
tomada de decisão racional e inteligente [...] ou para solucionar 
problemas e promover conhecimentos. 

 

Como já citado no Brasil, a prática da avaliação de política pública se 

desenvolveu de forma mais sistemática a partir dos anos 80 (séc. XX). Em relação a 

esse período, Silva (2001, p. 46) afirma que: 

 

Nessa mesma época aprofunda-se a crítica ao padrão de políticas 
sociais desenvolvido na América Latina e, especificamente, no 
Brasil. Essas críticas se referem [...] ao mal (sic=mau) uso do 
dinheiro público e à desfocalização dos programas sociais em 
relação à população mais necessitada [...] as instituições 
financiadoras incluem a avaliação das políticas sociais como 
condição para seu financiamento, passando a exigir maior 
racionalidade do gasto público e do rendimento dos recursos 
aplicados. 

 

É nesse período que a Constituição Federal de 1988 foi elaborada, 

consolidando-se como “liberal-democrática-universalista”, segundo Faleiros (2000). 

A Carta Constitucional vem instituir legalmente os direitos e deveres sociais, 

promovendo uma relação entre Estado e sociedade, que, para Telles (2006, p. 23), 

se firma em “uma forma de sociabilidade pública que se abre a um jogo de 

reconhecimento que permite um novo tipo de regulação capaz de garantir e criar 

novos direitos”. 

Dentre esses novos direitos, um diz respeito ao acesso dos resultados das 

avaliações das políticas, programas e projetos. No entanto, nem sempre os 

usuários/beneficiários têm esse acesso, apesar de se compreender como essencial 

o acesso aos dados estatísticos e resultados traduzindo-os qualitativamente. 

Acredita-se que o processo de avaliação das políticas públicas pode ser 

considerado também como uma forma de explicitar como estão, quais os reais 

beneficiários dessa política, como vem sendo conduzida.  
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Draibe (2001, p. 94), tratando da importância da avaliação das políticas 

públicas, afirma que: 

 

Iniciativas nesse campo vêm sendo tomadas pelas autoridades 
públicas das três esferas de governo – Federal, Estadual e 
Municipal [...]. No caso dos programas sociais, muitos deles nunca 
foram submetidos a qualquer tipo de avaliação. E, muitas vezes, 
quando realizados, esses procedimentos apresentam tendência a 
ser de natureza mais descritiva do que explicativa e analítica. 

 

No que se refere ao acompanhamento das ações de uma política pública, é 

imprescindível desenvolver o processo avaliativo. Chiechelski (2005, p. 7) tece 

algumas observações sobre esse processo e afirma que a avaliação: 

 

Tem possibilidade de proporcionar informações e interpretações 
mais adequadas para instrumentalizar o processo de planejamento, 
permitindo escolher as melhores opções dentre os programas e 
projetos a serem implementados e/ou proporcionando avaliar efeitos 
produzidos pelos que estão em andamento ou concluídos [...]. 

 

Segundo Gomes (2001), é nesse contexto que a avaliação passa a remeter, 

de certa forma, a um controle social, aperfeiçoando os processos democráticos, 

tornando-se um exercício formativo e transformador. 

Quanto aos objetivos de uma avaliação, Farias (1999, p. 48) informa que 

“esta pode aprimorar sua capacidade de oferecer adequada atenção aos cidadãos 

[...], contribuindo para seu aperfeiçoamento”. Assim, é importante que no processo 

de avaliação seja estabelecida uma relação entre a formulação até a implementação 

das políticas, dos programas e dos projetos. 

Salvo as devidas proporções e os níveis de debate, a avaliação adquiriu 

dimensões importantes na agenda política dos governos, organismos e agências 

dedicadas à estruturação e à gestão do setor público. 

Na atualidade, com a consolidação da modernização, industrialização e de 

outros fenômenos advindos da mundialização da economia e suas refrações, passam 

a ter sentido, em parte, quanto a apreciar os resultados das ações, de formação ou 

capacitação, seja para selecionar e classificar determinados programas, projetos e 

políticas, obter informação útil na condução, acompanhamento, averiguação da 

gestão dos recursos públicos. 
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Essa avaliação vinculada aos interesses de classificação e seleção guarda 

fortes vínculos com o processo de complexificação da sociedade. Em tese, a cada 

etapa e fortalecimento do capital, tem-se a necessidade de avaliação dos projetos, 

políticas públicas e programas, pois estes também têm forte vinculação com o uso 

do dinheiro público. Não há avaliação por uma simples vontade dos sujeitos. 

Para Silva e Costa (2004), essas avaliações evidenciam explicitamente que 

não ocorrem aleatoriamente, mas em virtude de um conjunto de determinantes, 

como: aumento da exigência de maior efetividade da ação pública, necessidade de 

avaliação mais rigorosa das atividades das políticas de programas e de projetos, 

bem como publicização dos recursos públicos. Essas exigências propiciaram o 

desenvolvimento de novos formatos institucionais no tocante às relações 

intergovernamentais e, ainda, entre as organizações não governamentais. O 

crescimento da avaliação, nos anos de 1990, visou responder, no Brasil, às 

incertezas e aumentar a efetividade das políticas.  

Observa-se a pertinência do processo de avaliação das políticas, sendo que, 

ao se efetivar, poderia haver respostas de como estão sendo realizados os gastos 

públicos. Esses gastos atendem ao que preconizam os documentos legais e 

normativos? Atendem às demandas dos beneficiários/usuários? 

Sobre essas questões, Subirats (1994) salienta que existem interesses em 

jogo no processo de avaliação, como: elaboradores e responsáveis pelos programas 

e atuação do poder público; patrocinadores do programa que poderá ser avaliado; 

avaliadores externos e internos, a mídia, os promotores que realizam sua avaliação 

e os beneficiários. 

Quanto aos beneficiários, usuários de uma dada política/programa, estes 

nem sempre participam da avaliação, a qual é realizada comumente por avaliadores 

externos. Para explicitar melhor, são descritos, no Quadro 2 na página seguinte, 

com base em Subirats (1994), alguns protagonistas do processo de avaliação. 

Em linhas gerais, poderia ser afirmado que “os protagonistas” são aqueles 

que estão envolvidos desde a elaboração da política até a avaliação. No entanto, 

nem sempre isso ocorre; ou geralmente os beneficiários são meros receptores das 

políticas, programas e projetos. É importante frisar que as avaliações podem ser 

compreendidas quanto à natureza, momento, bem como pelo fato de quem as 

realiza. 

 



75 

Quadro 2 – Protagonistas de uma política pública 
SUJEITOS INSTITUIÇÃO/CARATERISTÍCAS ATUAÇÃO 

Governo Instituição predominantemente pública. Elaboração das políticas. 

ONGs 

Apresentam-se como acima do 
governo, mas realizadoras dos 

serviços, políticas e programas. Adotam 
o discurso da ineficiência do Estado. 

Implementação. 

Patrocinadores do 
programa que poderá  

ser avaliado 

Geralmente é uma instituição 
externa/agências financiadoras das 

políticas públicas. 

Avaliação “entender como 
está a política”. 

Assentados 

São o público-alvo da política, 
programa, projeto. Sendo assim, estão 
tanto nas ONGs como nas instituições 
públicas. Alvo de atuação das ONGs. 

Receptores dos programas 
opinam, no entanto as 

falas são consideradas na 
avaliação (em 

determinados momentos 
as vozes destes não são 

consideradas). 

Diretores, coordenadores 
de programa. 

Podem advir tanto das instituições 
públicas como instituições privadas. 

Atuam na “linha de frente”. 

Pessoas envolvidas no 
programa, que compõem o 

sfaff do programa ou 
política e são responsáveis 

em por em prática. 

Podem advir das instituições públicas 
ou também podem ser “contratados” 

para realizar a avaliação. 

Estão à frente do 
programa/política na sua 

totalidade. 

Fonte: Adaptado de Subirats (1994), conforme observações sistematizadas no decorrer da pesquisa 
bibliográfica (2009, 2010, 2011). 

 

3.2 NATUREZA E MOMENTOS DAS AVALIAÇÕES 

 

Quanto à natureza, as avaliações podem ser formativas e /ou somativas. 

As avaliações formativas estão relacionadas à formação do programa. 

Adotadas durante a implementação, são voltadas para a análise e produção de 

informação sobre os processos de implementação. Geram informações para os que 

estão diretamente envolvidos com o programa, com o objetivo de fornecer elementos 

para realização de correções de procedimentos para melhorar o programa. 

As avaliações somativas estão vinculadas à análise e produção de 

informações sobre momentos posteriores. São realizadas quando o programa está 

sendo implementado há algum tempo ou após a sua implementação, para verificar a 

sua efetividade e fazer o julgamento do seu valor geral. 

Quando se leva em conta o momento de sua realização, podem ser 

identificadas como Cohen e Franco (2004) apontam a seguir. 

Avaliação ex-ante é aquela realizada ao começo de um programa, com o fito 

de dar suporte à decisão de implementar ou não o programa, e ordenar os vários 

projetos segundo sua eficiência para alcançar os objetivos determinados. O 

elemento central dessa avaliação é o diagnóstico, que auxilia na alocação dos 
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recursos disponíveis de acordo com os objetivos propostos. Para essa avaliação, 

podem ser utilizadas as técnicas de análise custo-benefício e análise custo-

efetividade, que é mais afeita aos programas sociais. 

Avaliação ex-post é praticada durante a execução de um programa ou ao 

final, quando as decisões são baseadas nos resultados alcançados. Nesse tipo de 

avaliação julga-se quando um programa está em execução, se ele deve continuar ou 

não, com base nos resultados obtidos até o momento e, se a resposta for positiva, 

se deve manter a formulação original ou sofrer modificações. 

Quando o programa já foi concluído, julga-se a pertinência do uso futuro da 

experiência, ou seja, se o mesmo tipo de programa deve ser implementado 

novamente ou não. A avaliação ex-post é a mais desenvolvida metodologicamente e 

a que tem tido maior aplicação. 

Ainda é possível distinguir dois enfoques, segundo os tipos de problemas ou 

perguntas que as avaliações respondem, de acordo com Cohen e Franco (1994). 

Draibe (2001), ao tratar das avaliações (tipologia), mostra a importância de explicitar 

o tipo e a natureza das avaliações, as quais se distinguem em avaliação de impacto 

e avaliação de processo.  

A autora acrescenta ser comum querer saber dos programas; se estes 

cumpriram seus objetivos ou não, se estão atendendo ao que está nos documentos 

normativos ou se atendem às expectativas e interesses dos beneficiários ou não. 

Nesse âmbito de discussão, Draibe (2001, p. 20-21) afirma que: 

 

As avaliações de processo têm foco o desenho, as características 
organizacionais e de desenvolvimento dos programas. Seu objetivo é 
fundamentalmente detectar os fatores que, ao longo da 
implementação, facilitam ou não impedem que um dado programa 
atinja seus resultados da melhor maneira possível.  

 

Essa modalidade tem algumas especificidades, conforme Silva (2001). 

Quanto à concepção, esse modelo pode ser concebido como um procedimento de 

verificação e correção do funcionamento de um determinado programa. 

Carvalho (2003) faz algumas observações, evidenciando que as avaliações, 

no geral, distinguem-se nas modalidades de avaliação de impacto e avaliação de 

processo, estruturadas, em geral, em metodologias de análise comparada entre o 

antes e o depois, ou mesmo entre o proposto e o realizado e entre os meios e fins. 
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Conforme esse entendimento, Carvalho (2003, p. 186) explicita sua 

compreensão avaliação de processo: 

 

A avaliação de processo visa acompanhar e avaliar a execução dos 
procedimentos de implantação dos programas e políticas e diferencia 
se em avaliação de eficácia e de eficiência. O objeto central dessa 
modalidade é avaliar a adequação dos meios e recursos utilizados 
perante os resultados parciais ou finais, referenciados aos objetivos e 
metas propostos pela política ou programa. Ressalve se, contudo, 
que avaliar processo não pode se confundir com monitorar 
programas, uma ferramenta do gerenciamento aplicada a execução.  

 

A autora ainda afirma que avaliação, por sua vez, não se confunde com a 

sequência final desse processo, por outras palavras, a avaliação se dá ao longo de 

todo processo, seja na formulação, seja na implementação, ou mesmo nos impactos 

ou efeitos provocados por etapas anteriores.  

Os seus objetivos dizem respeito à aferição da eficácia do programa em 

análise, oferecendo descrição adequada dos serviços e verificando se a população-

alvo está sendo atingida. Busca também corrigir o curso de ações durante a 

implementação, visando sua orientação em função dos objetivos do programa. 

Tentando explicar melhor as avaliações de processo e de impacto, Cotta (2001) as 

conceitua conforme a abordagem que ora se apresenta. 

Observando as abordagens/conceituações, destacam-se as seguintes: 

a) Avaliação de processos: realizada durante a implementação do 

programa, diz respeito à dimensão de gestão. É uma avaliação periódica que 

procura detectar as dificuldades que ocorrem durante o processo de implementação 

para efetuar correções ou adequações. 

b) Avaliação de impactos ou resultados: tem objetivos mais ambiciosos, 

respondendo se o programa funcionou ou não. Procura verificar em que medida o 

programa alcança seus objetivos e quais são os seus efeitos, indagando se houve 

modificações na situação-problema que originou a formulação do programa, após 

sua implementação. Serve de suporte para decisão sobre política, como continuação 

do programa e formulação de outros. É a avaliação mais complexa, pois envolve o 

julgamento sobre hipóteses, tais como: (1) uma solução se aplica a outras 

realidades, ou apenas a determinado contexto?; (2) as mudanças observadas na 

situação-problema se devem à intervenção ou a outros fatores?; (3) as mudanças 

são permanentes ou temporárias, cessando com a interrupção do programa?  



78 

Carvalho (2003, p, 186), tratando da avaliação de impacto, enumera 

algumas características que as considera fundamentais: 

 

A avaliação de impacto é aquela que focaliza os efeitos ou impactos 
produzidos sobre a sociedade e, portanto, para além dos 
beneficiários diretos da intervenção pública, avaliando se sua 
efetividade social. Dois pressupostos orientam a avaliação de 
impacto. O primeiro reconhece propósitos de mudança social na 
política em análise com base e, neste caso, faz sentido estruturar a 
investigação para mensurar seus impactos. O segundo pressuposto 
é que estrutura análise com base em uma relação causal entre a 
política ou programa e a mudança social provocada. 

  

Já Cotta (2001, p. 113) prefere estabelecer uma diferenciação entre 

avaliação de resultados e avaliação de impacto. A autora assegura que a avaliação 

depende eminentemente do escopo da análise: se o objetivo é inquirir sobre os 

efeitos de uma intervenção sobre a clientela atendida, então se trata de uma 

avaliação de resultados; se a intenção é captar os reflexos dessa mesma 

intervenção em contexto mais amplo, tem-se uma avaliação de impacto. 

Didaticamente, podem ser resumidas as classificações predominantes das 

avaliações quanto à natureza e a algumas características, conforme Quadro 3: 

 

Quadro 3 – Classificação e características das avaliações 

CLASSIFICAÇÃO CARACTERÍSTICAS 

AVALIAÇÃO DE PROCESSO: 

 Determina a medida que os componentes de 
um projeto, programa contribuem ou são 
incompatíveis com os fins perseguidos. 

 Distingue-se da avaliação de impacto pelo 
objeto e pelo objetivo do estudo. Seu objeto é 
aferição da adequação entre meios e fins, 
considerando o contexto em que a política está 
sendo implementada, os aspectos organizacio-
nais, institucionais, social, econômico e político. 

 É importante no sentido de corrigir algumas 
falhas no processo de implementação. 

 É implementada e avaliada ao mesmo tempo. 

 Olha para frente e pensa em correções e 
adequações. 

 Permite antecipar, pelo menos em parte, o 
efeito desejado. 

AVALIAÇÃO DE IMPACTO: 

 Procura determinar em que medida o 
projeto/programa alcançou seus objetivos e 
quais efeitos secundários ou não (previstos e 
não previstos, dentre outros). 

 Tem como objetivo medir os resultados dos 
efeitos de uma política. Ainda, determinar se 
houve modificação; a magnitude dessa 
modificação; quais segmentos foram afetados e 
em que medida. 

 É imprescindível pelo fato de tentar ver o antes 
e o depois, pós-implementação do projeto/ 
programa. Objetiva conhecer se os resultados 
foram alcançados e o que fazer/como proceder 
para ser reorganizado, reelaborado. 

 Pode também ser redesenhado a partir da 
avaliação. 

 Geralmente compara o antes ou programado 
com o depois realizado. 

 Olha para trás e procura conhecer as causas 
das relações entre a política, programa/projeto 
e os efeitos observados. 

Fonte: Adaptado de Franco e Cohen (1993), Souza (2010, 2011) e Viana (1996). 
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De um modo geral, para Cohen e  Franco (1993), os estudos sobre 

avaliação de políticas ou projetos sociais podem ser resumidos em: investigação, 

investigação avaliativa, avaliação e monitoramento. Segundo os autores, a forma de 

conceber diferencia-se pelo fato de explicitarem como são explicadas, qual o objeto 

de avaliação, quais os objetivos e as técnicas que serão utilizadas. 

Reiterando o Quadro 3, apontado sobre os dois tipos de avaliação pelo fato 

de serem realizadas comumente, pelo menos durante esta pesquisa bibliográfica, 

foram as mais presentes nos livros, sítios especializados, dentre outros. Assim, form 

pontuadas outras características. 

As avaliações podem ser também classificadas segundo vários critérios. 

Considerando os agentes que as realiza, podem ser classificadas, conforme Cohen 

e Franco (1993) e Cotta (2001) como: 

a) Avaliação externa: realizada por pessoas de fora da instituição 

responsável pelo programa, em geral com experiência nesse tipo de atividade. Entre 

as vantagens desse modelo de avaliação, podem ser citadas a isenção e a 

objetividade dos avaliadores externos, que não estão diretamente implicados com o 

processo, além da possibilidade de comparação dos resultados obtidos com os de 

outros programas similares já analisados. Contudo, o acesso aos dados necessários 

torna-se mais difícil, e os que vão ter seu trabalho avaliado podem se colocar em 

posição defensiva, fornecendo informações parciais e minimizando o efeito de 

melhoria dos programas. Alega-se, também, que o conhecimento da metodologia de 

avaliação pode não substituir o conhecimento sobre as especificidades do programa 

e que não existe uma única metodologia aplicável a todos os casos. 

b) Avaliação interna: realizada dentro da instituição responsável, com 

maior colaboração das pessoas que participam do programa. Citam-se como 

vantagens a eliminação da resistência natural a um avaliador externo, a 

possibilidade de reflexão e aprendizagem e compreensão sobre a atividade 

realizada dentro da instituição. Mas pode-se perder muito em objetividade, já que os 

que julgam estão também envolvidos, tendo formulado e executado o programa. Se 

a avaliação for realizada internamente à instituição, mas por pessoas que não 

participam do programa, na tentativa de diminuir a subjetividade, a situação torna-se 

análoga à do avaliador externo. 

c) Avaliação mista: procura combinar os tipos de avaliação anteriores, 

fazendo com que os avaliadores externos tenham contato direto com os 
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participantes do programa a ser avaliado, na tentativa de manter as vantagens e 

superar as desvantagens das avaliações apresentadas acima. 

d) Avaliação participativa: utilizada principalmente para pequenos projetos, 

prevê a participação dos beneficiários, das ações no planejamento, na programação, 

na execução e avaliação. 

Silva e Melo (2000), ao tratarem do processo de avaliação na fase da 

implementação, destacados como avaliação de processo, destacam um aspecto 

importante, o da aprendizagem institucional, tendo em vista que em toda 

implementação ocorrem adversidades, seja de ordem política, cultural econômica e 

social e, se ocorrem imprevistos, estes deverão servir de aprendizagem para 

elaboração de futuras políticas ou programas. 

Cabe frisar que, em se tratando do ciclo da política12, a avaliação de 

processo diz respeito à fase da implementação, ainda no momento em que as 

políticas já formuladas entram em ação e/ou são colocadas em prática. 

A literatura apresenta diferentes concepções sobre como esse processo 

ocorre, considerando, de forma central, quem toma as decisões dentro do processo 

de implementação, ou seja, se elas vêm de cima para baixo ou são implementadas 

(visão top-down) ou se elas são reconstruídas de baixo para cima (visão bottom-up). 

O modelo de implementação das políticas públicas denominadas de top-

down é uma aproximação ao estudo da implementação que enfatiza a perspectiva 

dos burocratas e alto nível de hierarquia. 

Nesse modelo parte-se do pressuposto de que a responsabilidade pela 

implementação de política repousa quase que exclusivamente na atuação dos 

burocratas de “alto nível”, que comandam aqueles situados nos níveis “mais baixos”, 

os quais possuem escassos graus de discricionariedade. 

Cavalcante (2007) cita que os argumentos usados para recomendar o 

emprego do modelo top-down se referem à inter-relação, ou mesmo interpretação, 

dos processos de formulação e implementação que ocorrem em políticas formuladas 

segundo o modelo incremental. A autora afirma que o modelo top-down busca 

determinar o porquê de certas políticas públicas serem bem sucedidas e outras não. 

Parte de uma definição de implementação como um processo em que as ações de 

                                                           
12 O ciclo da política não é um termo utilizado por todos os estudiosos das políticas públicas, há 

autores que citam quatro etapas do ciclo da avaliação, sendo encontrada em outros a afirmativa de 
que no processo de avaliação não existe linearidade, pois poderá ter outros elementos para além 
da avaliação. 
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atores públicos ou privados são dirigidas ao cumprimento de objetivos definidos em 

decisões políticas anteriores no momento de formulação. 

Pressman e Wildavsky (1998) e Cavalcante (2007), partindo do princípio de 

que uma determinada política, formulada empregando o modelo racional, busca 

mostrar as dificuldades que poderá enfrentar para alcançar os objetivos delineados 

por ela. Os autores evidenciam ainda que o processo de implementação será bem 

sucedido quando existir um bom funcionamento das ações engrenadas para 

alcançar as metas estabelecidas. 

Já no tocante ao modelo de implementação bottom-up, Cavalcante (2007, p. 

226) enfatiza o envolvimento de burocratas que estão no nível mais baixo da cadeia 

hierárquica, que implementarão as decisões públicas, e afirma que: 

 

O modelo bottom-up adota uma direção contrária ao modelo top-
down e que ele pode ser visto como uma crítica ou uma alternativa à 
deficiência dos modelos de implementação que consideram 
tradicionais. Este modelo salienta a necessidade de atuar no nível 
onde se verifica os problemas concretos para construir a política, 
pouco a pouco, e por medo de um processo descendente, de baixo 
para cima, da periferia para o centro. 

 

Desse modo, nesse modelo de avaliação a implementação é entendida por 

Blasquez Vilaplana e Garcia de la Puerta (apud CAVALCANTE, 2007, p. 226) como 

sendo um momento no qual “la organización pública encargada de distribuir los 

bienes y servicios de una política pública concreta entra en contacto con el 

ciudadano”. 

Sendo assim, é importante considerar que, quando se trata de um estudo de 

avaliação, refere-se como é vista a avaliação de processo, que significa avaliar o 

momento de implementação, como está sendo implementada a política, ou seja, se 

estão sendo consideradas as demandas dos beneficiários (botom-up), quer dizer, se 

são implementadas de baixo para cima. 

Barret (2004), em referência à implementação, coloca sua origem na 

valorização do olhar para governos nos anos 70 (séc. XX). Para a autora, esse 

período pode ser descrito como um momento de crescente preocupação sobre a 

eficácia das políticas e da governança, o que justificou importantes inovações no 

campo dos estudos de políticas públicas. 
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Majone (1995) denomina esse momento da avaliação de processo como de 

implementação de controle. A autora afirma que toda implementação pode ser 

controlada a partir de planos. No entanto, isso invalida a ocorrência de falhas, 

adaptações e ajustes. Esses fatores foram estudados também por Pressman e 

Wildavsky (1998), Gunn (1978), Sabatier (1986), os quais chegaram a algumas 

conclusões, mesmo que parciais, quais sejam: 

 

a) Existe falta de clareza nos objetivos das políticas públicas que leva a 

interpretações diferentes na ação. 

b) Muitos atores em agências são envolvidos na implementação, o que 

causa problemas de coordenação e comunicação. 

c) Os valores inter e intraorganizações e as diferenças de interesses entre 

atores e agências geram diferentes motivações para a implementação. 

d) A relativa autonomia das agências de implementação limita o controle 

administrativo. 

 

Considerando tais aspectos, os estudos sobre a implementação começam a 

observar o que acontecia na base, buscando identificar fatores que influenciavam a 

ação e o comportamento dos sujeitos envolvidos. 

A avaliação de processo, desse modo, amplia o olhar, a perspectiva, 

significando não olhar apenas para um ator/beneficiário, burocrata ou para as 

instituições, mas são consideradas as diversas instituições e pessoas envolvidas; 

portanto, as pressões, valores, princípios e objetivos em jogo. 

Os pesquisadores do NEPP da UNICAMP (1999, p. 108), ao tratarem da 

implementação, ressaltam o seguinte: 

 

A implementação pode ser entendida como o conjunto de atividades 
pelas quais se pretende que esses objetivos, tidos como desejáveis, 
sejam alcançados. Embora possa ocorrer coincidência entre a figura 
do(as) formulador(es) do(os) implementador(es), a implementação 
pode ser encarada como um jogo em que a autoridade central 
procura induzir agentes (implentadores) a colocarem em prática 
objetivos e estratégias que lhe são alheias [...] A implementação é, 
portanto, um conjunto complexo de relações entre formuladores e 
implementadores situados em diferentes posições na máquina 
governamental (ou não). Em princípio, as vontades, os interesse, as 
lealdades e as concepções ideológicas destes diversos atores 
dificilmente são coincidentes.  



83 

Desse modo, assegura-se que, durante a implementação, podem ser obtidos 

resultados diferenciados daqueles que estão planejados, dos objetivos e das metas 

definidas no formato da política, do programa e do projeto. 

Para Rossi e Freeman (apud UNICAMP, 1999, p. 108): 

 

São diversas as razões pelas quais, na prática programas raramente 
são implementados de acordo com sua concepção original. De fato, 
a implementação de políticas ocorre em um ambiente caracterizado 
por contínua mutação, alheia à vontade dos implementadores. Em 
primeiro lugar, recursos, prioridades e a influência relativa dos 
agentes encarregados da implementação frequentemente mudam.  

 

É válido salientar que, conforme o NEPP da UNICAMP (1999), é possível 

identificar três dimensões nos modelos de avaliação do processo na implementação 

de políticas ou programas públicos: 

 

a) As relações entre o desenho ou a formulação, de um lado, e os 

formatos que os programas adquirem ao final do processo que os 

implementou, de outro. 

b) A dimensão temporal do processo de implementação e seus efeitos 

sobre as organizações que se processam, sobre os atores que 

implementam e sobre as condições iniciais são modificadas, 

reproduzidas pela própria implementação. 

c) A terceira dimensão trata da identificação das condições que propiciam 

ou entravam o processo de implementação do programa em análise, 

que podem ser sintetizadas na área de conteúdo e nas características 

básicas de seu desenho.  

 

Uma vez que na implementação da política pública devam ser consideradas 

as dimensões acima citadas, convém evidenciar que foi abordada, também, na 

avaliação da ATES, a compreensão das estratégias utilizadas pelos 

implementadores, a avaliação de processo. 

Reiterando a avaliação, será realizada uma avaliação de processo, na qual 

competirá descrever os passos a ser percorrido para consecução dos objetivos da 

pesquisa já expostos anteriormente. Assim, foram resumidas as variáveis que 

poderiam contribuir na avaliação de processo do programa citado, relacionando-as 
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com as estratégias utilizadas pelos implementadores, conforme visualizado no 

Quadro 4. 

É importante salientar que, necessariamente, serão avaliados todos esses 

aspectos. No entanto, é também necessário explicitar os aspectos conceituais e 

teóricos que estão implícitos na concepção do Programa ATES. 

 

Quadro 4 – Variáveis e aspectos conceituais e teóricos 

VARIÁVEIS ASPECTOS CONCEITUAIS E TEÓRICOS. 

1 - Conteúdo do 
programa/política. 

Meios consideráveis/importantes para alcançar os objetivos 
estabelecidos na política ou no programa. 

2 - Contexto em que está 
sendo implementado. 

Durante a implementação, a avaliação deve considerar os aspectos 
econômicos, sociais, políticos e os legais (a legislação). 

3 - Compromisso/interes-
ses e estratégias. 

Observar quais os interesses presentes na execução do programa, 
quais as estratégias utilizadas pelos diversos agentes. 

4 - Capacidade 
organizacional 
administrativa. 

Observar a estrutura organizacional das instituições implementadoras 
do programa, sua estrutura funcional e se estas contribuem para 
atender os objetivos programáticos do programa em foco. 

5 - Os beneficiários nos 
usuários do programa. 

A relação destes com os demais grupos de interesses locais, 
objetivando uma aceitação do programa e evitando dificuldades no 
processo de implementação. 

Fonte: Lowi (1964 apud MEDEIROS, 2010). 

 

Rua (1997, p. 20), ao abordar aspectos variáveis como elementos que 

influenciam na implementação de uma determinada política pública, elencam: 

 

a) As circunstâncias externas à agência implementadora não deve 
impor restrições que a desvirtuem. b) O programa deve dispor de 
tempo e recursos suficientes. c) Não apenas deve haver restrições 
de recursos em termos globais, mas também em cada estágio da 
implementação, a combinação desse recursos devem estar 
efetivamente disponível; d) A política a ser implementada deve ser 
suportada por uma teoria adequada sobre a relação entre causa (de 
um problema) e o efeito (solução proposta); e) Essa relação de 
causa e efeito deve ser direta, e se houver fatores intervenientes, 
estes deverão ser minimizados; f) Deve haver apenas uma agência 
implementadora, que não dependa de outra para ter sucesso. Em 
havendo outra agência a relação de dependência deve ser mínima 
em número e em importância; g) Deve haver completa compreensão 
e consenso quanto aos objetivos a serem atingidos e esta condição 
deve permanecer em todo processo de implementação; h) Ao 
avançar em direção aos objetivos acordados, deve ser possível 
especificar, com detalhes completos e em sequência perfeita, as 
tarefas a serem executadas por cada participante; i) É necessário 
que haja perfeita comunicação e coordenação entre vários elementos 
envolvidos no programa; j) Os atores que exercem posição de 
comando devem ser capazes de obter efetiva obediência aos seus 
comandados.  
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Quanto ao Programa ATES, são apresentadas no Quadro 5, sucintamente e 

de forma descritiva, suas características, conforme seu manual operacional. 

É importante ressaltar que o próprio documento que contém as diretrizes e 

as formas de operacionalização do programa cita os indicadores para sua avaliação. 

Os indicadores destacam: dimensão econômica, dimensão social, dimensão cultural, 

dimensão ambiental. 

 

Quadro 5 – Características do Programa ATES 

Programa avaliado 
Programa de Assessoria Técnica, Social e Ambiental, criado em 
2004, na gestão de continuidade à assistência técnica e reforma 
agrária ou assentamento reconhecidos pelo INCRA. 

Objetivos do programa 
Implementar uma ação descentralizada de apoio às famílias dos 
agricultores assentados nos projetos de reforma agrária e projetos 
reconhecidos pelo INCRA, com iniciativa do governo federal. 

Estratégias do programa 
Descentralizar a implementação do programa, repassando a fase 
de implementação para a esfera estadual, através de um processo 
de licitação. 

Beneficiários Assentados e agricultores. 

Avaliação: indicadores 
conforme documentos e 

normas operacionais 

Conforme diretrizes e manual operacional do programa, a avaliação 
envolverá duas dimensões: a primeira é relativa ao desempenho 
das unidades de produção familiar; a segunda é relacionada ao 
trabalho desempenhado pelos técnicos de campo e o desempenho 
operacional das atividades em suas várias instâncias. 

Cenário: lugar onde o 
programa fez 

implementação 

Assentamentos rurais de reforma agrária e assentamentos 
reconhecidos pelo INCRA, comunidades rurais.(Neste caso foram 
03 Assentamentos rurais do RN) 

Implementadores do 
programa 

Agentes extensionistas de instituições governamentais e não 
governamentais, enfatizando ONGs. 

Fonte: Elaboração própria, a partir de Brasil (2011). 

 

Pelo fato de se propor a avaliação de processo, tendo como objeto um 

programa social, corrobora-se com Shadish Junior, Cook e Leviton (1991, p. 2), os 

quais explicam o seguinte sobre avaliação de programas sociais: 

 

Podemos avaliar qualquer coisa incluindo a própria avaliação. Os 
Programas Sociais e as Políticas que as geram, suas justificativas e 
têm como objetivo melhorar o bem estar dos indivíduos, 
organizações e sociedade, por isso a avaliação é útil para avaliar o 
quanto um Programa Social melhora o bem-estar, como ele faz isto, 
e como ele pode fazê-lo mais eficazmente. 

 

Souza (2010), tratando da importância e de alguns papéis da avaliação 

(programas, políticas e projetos), destaca que ela poderá: (a) fornecer informações 

relevantes para a tomada de decisão e o planejamento; (b) permitir comparar os 
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objetivos programados e os alcançados; (c) ajudar na correção dos rumos das 

ações; (d) possibilitar, em parte, a transparência das ações governamentais ou de 

outras instituições; (e) ser utilizada em algumas situações para condicionar a 

liberação e destinação de recursos financeiros; (f) desgastar ou legitimar instituições; 

(g) ser utilizada, às vezes, para discriminar diferentes grupos sociais e pessoas, ao 

estigmatizá-las; e (h) facilitar o controle social. 

As abordagens e análises até aqui elencadas subsidiarão a avaliação do 

programa já citado anteriormente (Quadro 5), bem como relacioná-lo com os 

programas que lhe antecederam, destacando-se, obviamente, a assistência técnica 

e extensão rural no Brasil, do surgimento à atualidade. 

Diante disso, reitera-se que a ATER, recentemente, passou a ser 

denominada de assessoria técnica (por alguns autores), apresentando-se como uma 

política pública setorial, estrategicamente planejada e implementada no espaço 

rural, seguindo parcialmente as formas como foram implementadas as políticas 

públicas para o espaço rural brasileiro. 

Essa afirmativa parte do princípio de que, no geral, as políticas e programas 

para esse espaço são elaborados e implementados já quando a problemática está 

extrapolando os limites políticos, por outras palavras, quando entra na cena do 

debate e na agenda política de forma aligeirada, tendo em vista as demandas dos 

sujeitos que ali vivem.  

Segundo Wanderley (2000), o Programa ATES tem uma forte vinculação 

ideológica com uma perspectiva diferente de pensar o rural brasileiro, bem como 

uma vinculação precisamente com estudiosos brasileiros que tratam do assunto, 

onde alguns denominam de novo rural ou novas ruralidades, precisamente nas 

últimas décadas. 

Isso porque, nos anos de 1990, alguns movimentos sociais, como o 

Movimento dos Sem Terra e o Movimento de Mulheres, acirram o debate e entram 

na cena pública reivindicando seus direitos sociais indo para além do acesso à terra, 

não era novidade ou mesmo casos “excêntricos na mídia brasileira”, esses 

movimentos apareciam nas capas de revistas de circulação nacional, bem como no 

meio televisivo, tanto nacionalmente quanto nas afiliadas regionais.  

Também nesse período surge um conjunto de organizações e rede de 

articulações, como a Rede Pardal e a Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA), que 

tiveram como questão central do debate e reinvindicações novas formas de pensar 
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as políticas públicas para o rural, trazendo nos seus discursos as noções 

principiantes de sustentabilidade, agroecologia, agricultura familiar camponesa, 

construção de conhecimentos vivenciados na realidade, estímulo à troca de 

conhecimentos e saberes e, principalmente, novas formas de relacionamentos com 

os técnicos, agrônomos cientistas sociais e outros que atuaram em períodos 

históricos que antecederam 1970 e continuam atuando. 

As políticas públicas no período pós-1970 ganharam novos contornos e se 

tornou comum falar em novas perspectivas para o espaço rural brasileiro, a urgente 

necessidade de políticas públicas condizentes com a realidade agrícola brasileira, 

bem como a luta para o acesso à terra ou para além desta. Os sujeitos passaram a 

lutar por melhores condições de saúde, educação, créditos e particularmente 

abordando nos debates e reuniões a dimensão ambiental, ou desenvolvimento rural 

sustentável e novas práticas agrícolas. 

Essa proposta de políticas públicas inovadora, audaciosa e possível foi 

visualizada pelo INCRA (ANDI, 2003, p. 15): 

 

No processo de desenvolvimento rural sustentável atualmente 
desejado, o papel das instituições bem como dos agentes da ATER, 
do ensino e da pesquisa, deverá ser um exercício mediante uma 
relação dialética e dialógica com os agricultores e demais públicos da 
extensão, que parta para problematização sobre os fatos concretos 
da realidade. Desta forma, é necessário adotar se um enfoque 
metodológico que gere relações de corresponsabilidade entre os 
participantes, suas organizações e as instituições apoiadoras ou 
prestadoras de serviços, tanto na fase do planejamento como na 
execução, monitoramento e avaliação das ações. 

 

O desenvolvimento acima preconizado passa a permear as políticas e 

programas no cenário brasileiro no período pós-1970. Dados da FAO (2007, p. 22) 

evidenciam uma dentre outras razões para discutir e pensar na possibilidade do rural 

sustentável: 

  

Muito distante de qualquer intenção de compreender as 
particularidades da vida rural brasileira e defendendo um aumento da 
produção e da produtividade, os primeiros extensionistas difundiram 
informação técnica ”goela adentro”. Queriam convencer médios e 
grandes proprietários a moldar seu processo produtivo em um 
sistema interessante á indústria. [...] e os resultados? Entre 1964 e 
1979 houve o crescimento de 124, 3% no consumo de fertilizantes 
químicos, 2 3336% no de inseticidas, 584% no de fungicidas, 5414, 
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2% no de herbicidas e 389, 15 no de tratores e tudo isso só para 
aumentar em apenas 16, 85 a produtividade dos principais cultivos 
do Brasil, durante este período. 

  

Diante desse panorama, dados sobre o uso indevido de produtos e 

instrumentos trouxe a necessidade de pensar em novas estratégias e perspectivas 

para o espaço rural. Os fatores da a sustentabilidade, sejam eles econômicos 

sociais e ambientais, implicam em aspectos referentes ao desenvolvimento 

econômico com equidade e sustentabilidade ambiental. 

O conceito de sustentabilidade apresentado nas proposições das políticas 

públicas não se encerra nesses três aspectos, muito embora represente parte deles. 

De outra forma, não adianta somente constar nos manuais, é preciso implementação 

considerando o viés sustentável abordado teoricamente nas políticas. 

Costa Neto e Anjos (2000, p. 12) enfatizam que: 

 

[...] não se pode perder de vista que os problemas sociais 
relacionadas com agricultura – como concentração fundiária e a 
concentração de renda, as precárias condições de trabalho ou 
mesmo fome e miséria são problemas muito mais antigos. E o 
processo histórico que resultou nas atuais discussões sobre a noção 
de sustentabilidade tem origem no agravamento dos problemas 
ambientais, principalmente a erosão dos solos, a contaminação dos 
recursos hídricos e a destruição das florestas. Portanto parece 
coerente, a inclinação para as questões naturais. 

 

A afirmativa elencada evidencia que não será somente a probabilidade de 

um novo desenvolvimento, é preciso rediscutir questões antigas que perpassam e 

ainda permeiam o espaço rural. Neste sentido, Maya Frades (2004, p. 24) diz que: 

 

Proyectar el desarrollo del mundo rural solamente en función de la 
agricultura conduce a numerosos estacionamientos, con lo cual se 
trata de lograr la convergencia entre desarrollo agrícola y el 
desarrollo rural apostando firmemente por la trasformación y mejora 
de las condiciones de vida y aplicando criterios de preservación y uso 
racional y sustentable de los recursos naturales. 

 

Nessa direção de novas formas de conceber o rural, pensar que existe 

recursos esgotáveis e repensar o desenvolvimento agrícola representa a 

sustentabilidade e o uso de práticas sustentáveis, bem como a adoção da 

agroecologia.  
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Desse modo, o Programa ATES tem nos seus referenciais essas questões 

elencadas, portanto, como proposto no início da construção da tese, vai-se 

evidenciando se o programa atende ou mesmo faz jus ao que está posto no manual 

operacional, considerando as estratégias utilizadas pelos extensionistas no processo 

de implementação, antes adentrarmos num breve histórico da ATER no Brasil. 
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4 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NO BRASIL 

 

4.1 BREVE HISTÓRICO 

 

Sabe-se que, para serem compreendidas determinadas políticas públicas, 

neste caso as direcionadas para o espaço rural, é necessário buscar, mesmo de 

forma breve, as políticas que as antecederam, para avaliar considerando um ponto 

fundamental, ou seja, as estratégias utilizadas pelos agentes extensionistas no 

decorrer da implementação das políticas públicas, tendo em vista a diversidade de 

agentes advindos de instituições públicas, privadas e de ONGs. 

Sendo assim, a princípio, não se adentrará na discussão sobre políticas 

públicas para o novo rural ou o rural ressignificado13, como aborda uma parte da 

literatura específica no Brasil. De fato, pode-se até concordar que o espaço rural 

brasileiro obteve ressignificações, conforme mudanças ocorridas em toda sociedade, 

ou seja, não foi um fato isolado. 

Também se deve deixar claro que a política de extensão rural do Brasil 

seguiu os passos da política extensionista norte americana, desconsiderando as 

particularidades econômicas, sociais, políticas e ambientais. Vale aqui uma 

observação, tal fato não é novidade quando se trata das políticas públicas no Brasil, 

pelos menos quando se refere ao espaço rural. O histórico dessas políticas públicas 

criadas e implementadas seguiu de forma predominante as políticas de outros 

países, e a política da extensão rural não foi diferente. 

Concomitantemente à discussão presente neste capitulo, são relacionadas 

as políticas públicas rurais com a questão da avaliação, diga-se, as razões para se 

avaliar e evidenciar os “porquês” da eficácia ou não da ATES no Rio Grande do 

Norte. Conforme literaturas que tratam da temática, aquelas que abordam 

predominantemente as avaliações ocorrem, em parte, por uma exigência externa 

dos órgãos financiadores, isso não é regra, mas ocorre com muita frequência. 

Portanto, necessário voltar um pouco no tempo, historicamente falando, 

tratando da extensão rural brasileira enquanto política pública setorial que surge com 

as melhores intenções para melhorar as condições de vida daqueles que vivem no 

                                                           
13 Sobre a noção de rural e a questão ambiental, ver Souza & Souza (2010). 
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espaço rural, onde deste que garantem sua sobrevivência alimentar e demais 

necessidades naturais a condições de sujeitos sociais. 

Uma breve retrospectiva da extensão rural no Brasil teve como ponto de 

partida os anos 50 do século XX, seguido de sua trajetória histórica nas décadas 

posteriores. Logo em seguida, tratou-se do Programa ATES, sendo que este não é 

concebido somente como um programa de assistência técnica, mas de assessoria. 

Nesse caso, há uma distinção de nomenclatura e entendimento do que vem a ser o 

trabalho realizado pelos agentes extensionistas. No tópico seguinte são 

evidenciadas as diferenças citadas. 

 

4.2 DO SURGIMENTO À ATUALIDADE 

 

Conforme Caporal, Masselli ([s.d.]), a extensão rural tem suas raízes 

históricas nos Estados Unidos da América, quando da passagem de uma estrutura 

agrícola escravista para uma estrutura mercantil e capitalista. 

Formalizada em 1914, como Serviço Cooperativo de Extensão Rural, teve 

por finalidade permitir à população rural americana, ausente dos colégios agrícolas, 

o acesso a conhecimentos úteis e práticos relacionados à agricultura, pecuária e 

economia doméstica, para adoção de novos hábitos e novas atitudes no 

desenvolvimento de suas atividades produtivas. 

À extensão norte-americana seguiram dois modelos: o Cooperative 

Extension Service e o Farm Security Administration, que constituem o chamado 

modelo clássico americano de extensão, que trabalhou sob a ótica da corrente 

teórica neoclássica, na qual o progresso técnico era visto como o único caminho a 

ser percorrido para promover o desenvolvimento e o processo de modernização, que 

seria um fator de mudanças sociais, independentemente das estruturas 

socioeconômicas e políticas existentes. 

Segundo Figueiredo (1984), dentro de uma concepção empírico-positivista , 

a extensão buscava a melhoria de vida da população rural através da difusão de 

tecnologias químico-mecânicas, objetivando a produtividade das lavouras. 

Num primeiro momento, o modelo de extensão rural brasileiro seguiu o 

“modelo clássico” americano e, posteriormente, o “modelo de adoção difusionista”, 

este fundamentado no conceito de “capacitação de inovar”. 
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Fonseca (1985) informa que em 1948 um convênio entre a Associação 

Internacional de Assistência (AIA) e o governo do Estado de Minas Gerais resultou 

na criação da Associação de Crédito e Assistência Rural (ACAR), cujo objetivo era 

melhorar substancialmente as condições de vida no campo, por meio do aumento de 

produtividade das lavouras e da educação das famílias rurais. Os instrumentos de 

ação e intervenção era a assistência técnica e o crédito supervisionado. 

Desse modo, estava implementado no Brasil o modelo clássico americano 

de assistência técnica e extensão rural, que, dentre outros objetivos, buscava conter 

a expansão do comunismo na América Latina, cuja população rural, público-alvo do 

programa, constituía-se de uma parcela das classes mais vulnerabilizadas daquele 

espaço. Desse modo, apresentava-se como um espaço-celeiro propício para 

propagação da implementação da assistência técnica e extensão rural (ATER). 

Para Rodrigues (1997), esse modelo inicial da extensão rural foi denominado 

como humanismo assistencialista, caracterizado pela preocupação com a melhoria 

das condições de vida da população rural. Essa preocupação, no entanto, para  

o autor, caracterizava um assistencialismo e a tutela que a extensão estabelecia 

com a sociedade, neste caso dos trabalhadores rurais. Para Freire (1975),  

“esse caráter tutelar nada mais é que uma falsa generosidade que faz pessoas 

objeto de humanismo, mantendo a situação de pressão a forma de opressão e 

impedindo sua desalienação e afirmação como pessoas.” 

Observa-se assim, uma das primeiras características da extensão rural do 

Brasil, seja numa perspectiva de domesticação dos sujeitos. 

 

4.3 FASES E CARACTERÍSTICAS 

 

Rodrigues (1997), ao abordar as fases da extensão rural, mostra que ela 

passou por diversas fases. No entanto, três se sobressaem, pois foram mais 

marcantes, tanto na concepção teórica como no próprio modus operandi dos 

agentes extensionistas. Essas fases foram denominadas de: (a) Humanismo 

Assitencialista; (b) Difusionismo Produtivista; e (c) Humanismo Crítico. 

A caracterização dessas fases pode ser resumida no Quadro 6 abaixo. 
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Quadro 6 – Período e características da ATER 

ESPECIFICAÇÃO 
HUMANISMO 

ASSISTENCIALISTA 
DIFUSIONISMO 
PRODUTIVISTA 

HUMANISMO 
CRÍTICO 

Prevalência (período) 1948-1962 1963-1984 1985-1989 

Público preferencial Pequenos agricultores 
Grandes e médios 

agricultores 
Pequenos e médios 

agricultores 

Unidade de trabalho Família rural Produtor rural Família rural 

Orientação 
pedagógica 

“Ensinar a fazer fazendo” Difusionista 
Dialógica e 

problematizadora 

Papel do agente de 
extensão 

Indutor de mudanças de 
comportamento 

Elaborador de 
projetos de crédito 

rural 

Catalisador de 
processos sociais 

Tipo de 
planejamento 

Vertical ascendente Vertical descendente Circular 

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 de 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 
esse tipo de ação 

Estimula a 
organização e o 

associativismo rural 
autônomos 

Fonte: Rodrigues (apud LIMA, 2001, p. 11). 

 

As fases supracitadas mostram precisamente uma política pública, 

denominada de política agrícola com interesses e práticas voltadas/direcionadas 

para os setores e segmentos privilegiados na sociabilidade capitalista, ou seja, as 

políticas de assistência técnica e extensão rural foram criadas e institucionalizadas 

para viabilizar os interesses da burguesia rural, tanto do ponto de vista teórico como 

também no fazer profissional dos extensionistas. Isso não quer dizer que no decorrer 

dos anos os objetivos, base teórica, foram sendo modificados, mas não foi, a priori, 

uma mudança fácil, de fato é com Paulo Freire que a extensão rural passa a ser 

questionada, problematizada. 

Observa-se, também, no Quadro 6 acima, que somente no final dos anos 80 

e início dos anos 90 (séc. XX) a assistência técnica e extensão rural passa a ser 

ressignificada, ou problematizada, no sentido de questionar qual o real papel da 

extensão, e como deveria ser realizada, considerando-se, a partir desse período, 

novos elementos até então desconsiderados, como a inserção da discussão sobre 

questão ambiental, uso de práticas mais democráticas por parte dos extensionistas e 

não impositivas, o estímulo ao trabalho coletivo e organizado por parte dos 
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beneficiários, bem como o uso de tecnologias apropriáveis para cada região ou lugar 

e o discurso incipiente da agroecologia como uma nova possibilidade para os 

trabalhadores. No entanto, essas possíveis mudanças não foram questões tão fáceis 

de serem adotadas, debatidas e implementadas. 

Num país onde predominaram políticas e práticas agrícolas “ditadas” pela 

burguesia rural, romper com isso não foi uma tarefa simples, ao contrário, tem-se o 

início de uma era marcada por lutas e diferentes ideologias e interesses.  

Sobre essa questão, Fonseca (1985, p. 15) salienta: 

 

O trabalho dos (as) extensionistas até meados dos anos 
denominados de milagre econômico foi de fato “um projeto educativo 
para o capital” e essa educação também era um programa que 
tendia a produzir mudanças no conhecimento e nas atitudes dos 
sujeitos para que estes pudessem conseguir um desenvolvimento 
tanto individual quanto social.  

 

Observa-se, nessa assertiva, que os homens e mulheres beneficiários dessa 

política eram responsáveis pelo seu sucesso ou fracasso, o que equivale a dizer que 

era de competência dos trabalhadores rurais desenvolverem a comunidade e se 

desenvolverem concomitantemente, como se não estivessem inseridos numa 

determinada conjuntura que, a seu tempo, tem suas particularidades.  

Neste sentido, Fonseca (1985, p. 29) afirma que: 

 

A política de extensão rural propunha a intervenção de agentes no 
meio rural tradicional com o objetivo de modificar o comportamento 
de seus habitantes, no sentido de que esses adotassem práticas 
cientificamente validadas para a solução de seus problemas que via 
de regra, implicavam aquisição de produtos e equipamentos 
industrializados. 

 

O foco central da política de assistência técnica e extensão rural não teve, 

nos seus objetivos, a busca por mudanças para o espaço rural, precisamente para 

os trabalhadores rurais. A preocupação principal era a modernização desse lugar 

com o uso intensivo de maquinários, produtos que viabilizassem uma rápida 

produção agrícola, e conciliar os interesses dos trabalhadores com os dos grandes 

latifundiários, fazendeiros, agropecuaristas, sujeitos que tinham grande influência na 

criação e implementação das políticas, programas e projetos. Sobre esta questão, 

Fonseca (1985, p. 66-67) esclarece que: 
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O setor agrícola desempenhou uma função no desenvolvimento 
dependente, cujo carro chefe era o capital industrial, fator relevante 
na compreensão de como um projeto educativo para zona rural pôde 
ser colocado a serviço de manutenção deste desempenho que tinha 
no âmago a contradição entre capital e o trabalho. 

 

Já nos anos de 1960 foram implantadas algumas experiências de crédito 

rural. Esse foi o trabalho implantado pela Associação de Assistência e Crédito Rural 

patrocinada pelo American International of Economics and Social Developement e a 

AIA, a partir de 1948, no Estado de Minas, conforme relata Lima (1984, p.10): 

 

A AIA, junto com a Caixa Econômica, introduziu o Crédito Rural 
Supervisionado, que permitiu a realização das primeiras experiências 
de modernização do setor rural, considerado o polo arcaico do 
sistema econômico e impermeável ao avanço do capital no campo.  

 

De acordo com Lima (1984), para o trabalhador/produtor rural, a ACAR, em 

Minas Gerais, era muito mais do que uma associação de crédito. Era a instituição 

com a qual se conseguiam empréstimos, vacinas e medicamentos. No início, a 

instituição auxiliava na organização de hortas domésticas e oferecia aulas de corte e 

costura para as filhas, que aprendiam a confeccionar suas próprias roupas. É a partir 

de 1952 que a extensão passa a explicitar seu objetivo de educar. Como lembra 

Fonseca (1985), “a educação estava voltada para a produção. Educação para o 

bem-estar social, ou seja, educação para produção e para o consumo”. 

Essa experiência em Minas Gerais espraia-se para outros estados do Brasil, 

até que, em 1956, foi criada a Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural 

(ABCAR). Em 1963 muda o sentido do crédito e foi implantado o crédito rural 

orientado para produtos. Em 1974 a ABCAR, que também tinha sido patrocinada 

pela AIA, foi substituída pela Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (EMBRATER), instituição sobre controle total do Estado e que teve pouco 

tempo de funcionamento, pois foi extinta na gestão do Presidente da República 

Fernando Collor de Melo. Para Lima (1984, p. 3): 

 

Nesse contexto de expansão capitalista, a tecnologia surge como 
elemento para reproduzir, aqui as etapas de transformação 
econômico-social do processo de desenvolvimento das nações 
centrais. Com base nessa ideologia, a literatura difusionista da época 
enfatizava a necessidade de modernizar o setor rural, tido como 
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“atrasado”, “tradicional” e “resistente”, através da transferência de 
novas tecnologias, constituindo o que veio a ser “modelo de difusão” 
que tem sido à base do processo de modernização da agricultura 
brasileira. 

 

Segundo Fonseca (1985, p. 96), como instrumento capacitado para colocar 

a burguesia agrária no ritmo do mercado, a extensão ajudou a transformar “o 

produtor rural” para: 

 

[…] que ele deixasse de ser parado e retraído e passasse a produzir 
mais, com mais qualidade e menos tempo, para que com isso 
passasse a obter mais rendimentos que lhe permitissem consumir 
adubos, vacinas, equipamentos para continuar produzindo. 
Evidentemente no seu modo de vida, na sua forma de produzir, 
exigindo-lhe ainda que aprendesse também a consumir produtos 
industrializados. 

 

A ação educativa da extensão, nesse período, deveria viabilizar mudanças 

na mentalidade do “homem no campo”. Os créditos lhes possibilitariam consumir os 

produtos da Revolução Verde e, consequentemente, modernizar o meio rural. 

Diante da extensão pautada no objetivo difusão/inovação tecnológica 

industrial, as críticas vieram a partir da visibilidade dos impactos socioeconômicos, 

culturais e ambientais, degradantes e socialmente excludentes. Na década de 70 

(séc. XX), com base na obra de Paulo Freire, algumas questões em relação à 

extensão rural começam a ganhar visibilidade, dentre elas o questionamento quanto 

a se seria possível uma extensão como comunicação implementada de cima para 

baixo, impositiva, arrogante. 

Freire (1975, p. 68-69) foi um dos pioneiros nessa forma de pensar a 

assistência técnica e extensão rural, abordando o papel do extensionista, que no seu 

estudo era o agrônomo. O autor explicita que as práticas desses agentes deveriam 

ser educadoras: 

 

[...] a tarefa do educador não é de quem se põe como sujeito 
cognoscente diante de um objeto cogniscivel para depois concebê-lo, 
falar dele discursivamente a seus educandos, cujo papel seria o de 
arquivadores dos seus comunicandos. [...] A educação é 
comunicação, é diálogo, na medida em que não é transferência de 
saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a 
significação dos significados. 
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Na prática do extensionista, questionada por Freire, o “agricultor” passou a 

ser merecedor de outra forma de abordagem. Isso tudo implicou na conduta do 

técnico/extensionista, a qual teria que mudar tanto no que diz respeito às suas 

práticas como nas formas de conceber a sua mediação. Nesse momento, a 

extensão pôde perceber, a partir dessa crítica, que era possível e necessário 

repensar suas formas, metodologias e o sentido político de seu trabalho. 

Como visto, Freire (1975) aponta para o problema da comunicação na 

medida em que ela “implica em uma reciprocidade que não pode ser rompida. 

Comunicar e comunicar-se em torno do significante e do significado”. 

A partir dessa concepção, pode-se dizer que na prática da assistência 

técnica e extensão rural nem sempre a comunicação se fez no sentido de viabilizar 

intervenções dialógicas. A ação comunicativa alternou-se com ações estratégicas e, 

por isso, fazer extensão não significa apenas “comunicar eficientemente algo já 

conhecido”, tampouco apenas técnicas de persuasão manipuladoras dos interesses 

sociais em jogo. 

Dessa forma, Freire (1975, p. 31) opõe o conceito de extensão ao de 

comunicação, afirmando que o primeiro transforma o homem em coisa, em objeto. 

Para tanto, fez a seguinte afirmação: 

 

No processo de aprendizagem, só aprende verdadeiramente aquele 
que se apropria do aprendido, transformando-o em apreendido, com 
que pode por isso mesmo orientá-lo […]. A capacitação técnica só 
pode ser assinalada em uma perspectiva humanista e científica, se 
inserida dentro de uma realidade cultural total. 

  

O autor insere o camponês (nomenclatura utilizada por este) na posição de 

quem aprende e também ensina, numa visão dialética nas intervenções entre 

técnico e camponês. A extensão é abordada como uma invasão cultural que 

perdurou por muito tempo e se fez por um caminho de mão única, no qual o técnico 

é colocado como único sujeito detentor de conhecimentos. Nessa concepção, não 

haveria troca de saberes com o camponês. Ocorria, de fato, uma imposição. 

A extensão como forma de “estender algo a alguém” é uma contradição à 

ideia de uma educação para a autonomia, pois persuadir o agricultor a adotar uma 

determinada tecnologia, a qual ele desconhece, é destituí-lo da condição de sujeito 

do conhecimento e transformá-lo em agente do conhecimento alheio.  
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Para Freire (1975, p. 24), é impossível conciliar educação com persuasão: 

 

A persuasão é um ato de domesticação, contrário à educação como 
prática de libertação. A tarefa do agrônomo-educador corresponde à 
comunicação, contrária à domesticação. O agrônomo como 
especialista nas relações homem-mundo colocaram sua importância 
junto aos camponeses para lograr a substituição de suas formas de 
enfrentar a natureza. 

 

Paralelamente à ideia de persuasão, que é uma característica própria das 

interações linguisticamente mediadas na extensão, tem-se a ideia de manipulação, 

que contempla outra natureza da ação, por fazer o uso do outro, e não o 

convencimento do outro. Para Freire (1975), a persuasão passa a ser manipulação 

quando há omissão de informação e inverdades como estratégias de convencimento. 

Na forma de manipulação o camponês passa a ter uma visão fragmentada da 

realidade. Ao receber do extensionista propostas prontas e produtos da tecnologia 

como um segredo, ele se viu seduzido, ora pelas novidades da Revolução Verde, ora 

pelas promessas de modernização ou conquistas de melhores condições de vida. 

Para Freire (1975): “A percepção fragmentada da realidade, rouba do homem a 

possibilidade de uma ação autêntica sobre ela. De outro lado, o conhecimento 

‘experenciado’ dos camponeses se encontra igualmente condicionado” 

Contra essa extensão, que pode ser vista como uma invasão e provocadora 

de uma percepção da realidade por parte do camponês, Freire (1975, p. 43) afirmou 

que a dialogicidade seria a alternativa para sair da domesticação cultural. Assim, o 

diálogo constitui-se como um novo caminho, bem distante da equação “invasor que 

prescreve e invadindo quem é paciente”. Nessa perspectiva, Freire evidenciou a 

importância do que entende por diálogo e sua relevância no trabalho dos 

extensionistas. Dessa forma, diálogo significa o encontro amoroso dos homens que, 

mediatizados pelo mundo, o “pronunciam”, isto é, o transformam e o humanizam 

para humanização de todos. Esse encontro amoroso não pode ser, por isso mesmo, 

um encontro de inconciliáveis. 

Além da questão da autonomia, o diálogo possibilita a aproximação entre o 

técnico e o camponês; é um processo mediado por uma rede institucional não mais 

impositiva, mas mediadora. Freire (1975) entende que essa mediação seria a melhor 

alternativa para o trabalho dos extensionistas se nesse período os interesses e 

demandas dos trabalhadores rurais fossem considerados e respeitados. 
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A busca de soluções para os problemas cotidianos não poderia implicar a 

anulação dos conhecimentos um do outro. Mais do que um diálogo de perguntas e 

respostas, a ação comunicativa implica na coparticipação dos sujeitos, se estiver 

voltada para o entendimento e para a compreensão. 

Nas abordagens realizadas pelos extensionistas, no período da Revolução 

Verde, a orientação era do tipo ação instrumental exclusiva. Nessa época, as ideias 

de Rogers (1969) e sua teoria sobre os elementos de difusão foram utilizadas para 

orientação dos técnicos na relação do trato com os camponeses. A comunicação 

que externava era restrita à difusão de novas ideias. A inovação foi defendida por 

ele como aquilo “percebido como novo”. A difusão seria um tipo especial de 

comunicação na qual as inovações se estenderiam de uma fonte aos receptores e 

que estes deveriam reproduzir no seu cotidiano.  

Quando os extensionistas discutem comunicação como apenas uma técnica 

persuasiva dirigida a um fim determinado pelo técnico, eles transformam a prática 

extensionista numa ação instrumental e estratégica, ou seja, direcionada a fins 

previamente definidos pelo técnico. Essa conduta é interpretada por Freire (1975) 

como forma de colonização sistêmica do mundo da vida, um lugar de dominação. 

Para Rogers (1969), a finalidade da comunicação era de agir sobre as 

populações, a fim de se criarem canais que as obrigassem a adotar um plano, uma 

política ou uma tecnologia, percebida como inovação. 

No pensamento de Freire (1975), para que o trabalho dos técnicos não se 

transformasse numa invasão cultural, eles teriam que criar a possibilidade de uma 

presença curiosa do sujeito face ao mundo. Conhecer é tarefa de sujeitos e não de 

objetos. No processo de aprendizagem se aprende verdadeiramente quem se 

apropria do apreendido e reinventa-o, afirma o autor. 

Contudo, como visto no histórico apresentado, o mais convencional e 

instituído pela extensão foi a prática orientada para se alcançar objetivos definidos 

pelos agentes e pelas políticas públicas para os trabalhadores rurais, objetivos que, 

às vezes, não eram os mesmos dos trabalhadores camponeses. Daí porque fazer 

com que o trabalhador rural/camponês acatasse as propostas e intervenções 

determinadas pelo técnico como orientações quase “divinais e providenciais”. 

Segundo Freire (1975), essa forma de fazer, ou prática tecnicista e transferidora, 

orientada para um tipo de progresso no espaço rural, perdurou durante muitos anos, 

e ainda considerou o conhecimento popular como crendice e atraso. 
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Essas representações dos extensionistas como detentor do conhecimento, 

na maioria das vezes, colocam-no como aquele que vai resolver todos os problemas 

que poderiam surgir cotidianamente no espaço rural. Nessa perspectiva, o técnico 

detém o conhecimento e o trabalhador nada sabia. A ação dialógica não fazia parte 

desse perfil profissional. Vale salientar que estes questionamentos já ganhou 

notoriedade no anos 80 e início dos anos 90. 

Nesse momento, início dos anos 90 não se poderia deixar de mencionar o 

processo neoliberal, que se pautou na perspectiva da diminuição do papel do 

Estado, ou Estado mínimo, e na mundialização, em grandes mercados. Nesse 

contexto, a extensão rural perdeu seu espaço enquanto política estratégica, ficando 

sem recursos e diminuindo seus quadros funcionais. Contudo, são nesse mesmo 

período que se intensificam as lutas dos movimentos sociais do campo e a luta pela 

reforma agrária. Esse contexto fez retornarem os debates sobre o como e o porquê 

da extensão rural e a necessidade de sua ressignificação. 

A extensão rural, nesta perspectiva e direção, passa a ser revisitada tanto 

teoricamente quanto na prática, pois entra em cena o debate sobre agroecologia, 

empoderamento, políticas públicas condizentes com a realidade e a necessidade da 

participação dos sujeitos público-alvo das políticas públicas agrícolas na discussão 

sobre estas. 

É no final dos anos 80 (séc. XX), com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, que se tem, no cenário brasileiro, um momento de abertura para 

debates, questionamentos e participação dos sujeitos nas políticas públicas, ainda 

que de forma incipiente. Tem-se, ainda, a crescente demanda por conselhos, 

criados por diversos segmentos sociais e representando os primeiros sinais de 

experiências da descentralização das políticas públicas.  

Esses aspectos e fenômenos têm rebatimentos diretos na criação, 

formulação e implementação das políticas públicas, direcionadas para o espaço 

rural. A literatura especializada evidencia que o debate e a inserção do termo 

agroecologia passou a ser comum no seio das instituições que têm suas ações 

voltadas para o rural. Dito de outro modo, nesse período (anos de 1990) teve uma 

propagação do termo, principalmente no que diz respeito às políticas públicas para o 

rural brasileiro, tendo em vista a participação dos trabalhadores rurais nos conselhos 

municipais, nas associações de trabalhadores e outros instâncias importantes no 

tocante ao debate. 
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Caporal (2004), ao abordar a discussão sobre a agroecologia, lembra que a 

expressão vem se constituindo como enfoque alternativo, tanto para os estudos do 

desenvolvimento rural como para o estabelecimento de uma nova forma de ver e 

entender o desenvolvimento agrícola na perspectiva da sustentabilidade. 

A justificativa primeira para a proposta de uma transição agroecológica se 

deu em torno dos problemas ambientais ocasionados por uma modernização no 

campo, o que, em parte, ocasionou danos perversos ao meio ambiente. 

Assim, para Caporal (2004, p. 23), as opiniões e formulações de uma política 

de transição agroecológica se dividem em duas correntes: 

 

Oficialista e conflitista. A primeira está preocupada com o 
crescimento econômico e com as taxas de produtividade agrícola. A 
segunda defende que o desenvolvimento, para ser sustentável, deve 
atender, entre outros requisitos, ao da equidade social, produtividade 
e sustentabilidade ambiental.  

 

Ainda é evidente a divisão de opiniões e concepções. Uma corrente teórica 

defende a intensificação verde ao perceber, na transferência de tecnologia, uma 

alternativa que aumentaria a produtividade, controlando os danos ambientais. Nessa 

concepção, transfere-se à ação extensionista a responsabilidade na transferência de 

tecnologias e práticas ambientais mais amigáveis, testadas e recomendadas pelos 

centros oficiais, instituições. 

De acordo com Caporal e Costababer (2007), o entendimento de agroecologia 

como uma ciência que estabelece bases para um estilo de agricultura e de estratégias 

de desenvolvimento mais sustentáveis foi dificultado em razão de algumas visões 

reducionistas do termo agroecologia, mascarando as potencialidades desta. 

Nesse sentido, os autores citam exemplos de frases equivocadas, como: 

“existe mercado para a agroecologia”; “a agroecologia produz tanto quanto a 

agricultura convencional”; “a agroecologia é menos rentável”; “a agroecologia é um 

novo modelo tecnológico”; e até expressões do tipo “agroecologia é uma política 

pública” ou até “vamos fazer uma feira de agroecologia”. Na realidade, a 

agroecologia deve ser entendida como propõem Altieri e Gliessman, referenciados 

por Caporal e Costababer (2007, p. 11-12), os quais veem a agroecologia como: 

 

[...] um enfoque teórico e metodológico que, lançando mão de 
diversas disciplinas científicas pretende estudar as atividades 
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agrárias sob uma perspectiva ecológica. Sendo assim, a 
Agroecologia, a partir de um enfoque sistêmico, adota o agro 
ecossistema como unidade de análise tendo como propósito, em 
última instância proporcionar as bases científicas (princípios, 
conceitos e metodologias) para apoiar o processo de transição do 
atual modelo de agricultura convencional para estilos de agricultura 
sustentáveis. Então, mais do que uma disciplina específica, a 
Agroecologia se constitui num campo de conhecimento científico. 

 

Essa concepção de agroecologia exige uma abordagem multidisciplinar, pois 

requer lidar em parte com a conscientização dos atores sociais, e foge dos enfoques 

convencionais, de transferência de pacotes. Dessa forma, Caporal (1998) orienta 

que “cabe ao extensionista perceber que a ciência formal não é a única forma de 

conhecimento”. Dias (2004, p. 33) esclarece que essa concepção de assistência 

técnica e extensão rural fundamentada na agroecologia viabilizam: 

 

[...] uma intervenção de caráter educativo transformador, baseado 
em metodologias de investigação participante que permitam o 
desenvolvimento de uma prática social, mediante a qual os sujeitos 
dos processos buscam a construção e a sistematização de 
conhecimentos que os levem a incidir conscientemente sobre a 
realidade. Ela tem o objetivo de alcançar o modelo de 
desenvolvimento socialmente equitativo e ambientalmente 
sustentável, adotando os princípios teóricos da Agroecologia como 
critério para o desenvolvimento e seleção das soluções mais 
adequadas e compatíveis com as condições específicas de cada 
agroecossistema e do sistema cultural das pessoas envolvidas no 
seu manejo. 

 

Caporal (1998, p. 66-67) definiu que a missão da extensão rural 

agroecológica na lógica agroecológica é compreender a realidade da vida das 

famílias, reconhecimento dos agroecossistemas, resgate do conhecimento local, 

participação como direito e a nova extensão se garantindo como sistema educativo.  

Percebe-se, assim, uma extensão rural que tem como dever procurar, em 

seus pressupostos e ideologias orientadoras, uma política de desenvolvimento local 

e municipal, integrando agricultores, familiares, assentados ou não. São esses 

pressupostos que estão dispostos no Programa ATES, pelo menos no seu discurso 

oficial, e, que por sua vez, devem orientar as prestadoras de serviços, as chamadas 

ONGs, do mesmo modo que os agentes envolvidos com o programa e suas relações 

com os assentados. 
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Em tese, observou-se historicamente que a assistência técnica e extensão 

rural no Brasil, desde o seu surgimento e sua institucionalização, vieram atender 

primordialmente aos interesses e preceitos da bancada ruralista (como era 

denominada naquele período) ou da bancada rural, tendo somente mudanças após 

os anos de 1970. 

Surgiram vinculadas a órgãos e instituições diversas. No entanto, seguindo a 

concepção lógica, seus objetivos se derivaram daquela já institucionalizada nos 

EUA. Como já explícito anteriormente, os primeiros passos, em termos de atender 

aos reais interesses dos trabalhadores rurais, são dados somente na década de 

1980, e de forma mais incisiva nos anos de 1990, mesmo que as preocupações 

crescentes tenham se iniciado na década de 1950 com o trabalho pioneiro de Paulo 

Freire, já citado anteriormente. 

Em se tratando de fases de periodização, a assistência técnica e extensão 

rural foi se modificando conforme períodos históricos ou mesmo conjunturais. 

Sistematicamente, são apresentadas no Quadro 7 abaixo as características 

da assistência técnica e extensão rural no Brasil da seguinte forma: 

 

Quadro 7 – Resumo das fases da ATER na concepção de Kreutz 

FASES CARACTERÍSTICAS 

I Fase 
Brasil agrário e atrasado 

Buscava apresentar o Brasil rural-agrário e atrasado. 

Anos de 1950 
Influências de noções de gerência científica advindas da lógica 
produtivista e modernizante. 

II Fase 
Brasil rural modernizante 

Características empresariais, com modernização industrial ou 
aprimoramento do parque industrial rural. Abordagem tecnicista, 
produtiva. 

III Fase 
Brasil desenvolvimentista 
agrícola (anos de 1980) 

Busca alternativas no fazer da extensão rural. A retirada do Estado 
de algumas ações que já não são mais consideradas estratégicas 
para o desenvolvimento do espaço rural. Dá-se início a uma nova 
concepção de extensão rural. 

Pós anos de 1990 
Entra na pauta da agenda pública uma extensão rural diferenciada, 
propondo um novo desenvolvimento rural, uso da agroecologia e 
práticas coerentes com a região, solo, culturas agrícolas. 

Fonte: Elaboração própria a partir das produções teóricas de Kreutz (2005). 

 

Um rápido retrospecto demonstra que a Extensão Rural, a partir de sua 

institucionalização, passou por fases diferentes, implicando no fazer pedagógico dos 

profissionais, neste caso profissionais das ciências sociais e agrárias, mas 

predominantemente agrícola.  
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No entanto, conforme informa Masselli (apud BRUNO; DIAS, 2004, p. 54), a 

assistência técnica e extensão rural, com todas as adversidades possíveis na 

década de 1990, ainda esteve marcada por entraves antigos, por que não dizer 

problemas, dentre eles um se destaca: a descontinuidade das ações dos técnicos, 

mesmo que os recursos financeiros estivessem assegurados pelo governo federal: 

 

No momento do acompanhamento dos projetos, após a contratação 
e desembolso dos recursos pelos bancos, à falta de estrutura das 
empresas estaduais de extensão rural é fator mais referido como 
explicação á presença esporádica dos extensionistas junto aos 
agricultores e a descontinuidades dos serviços. Na prática, na maior 
parte do tempo, os agricultores permanecem desassistidos. Por outro 
lado, o engajamento á causa da reforma agrária e aos agricultores 
são as referencias mais frequentemente utilizadas pelos 
extensionistas para justificar o trabalho que fazem a duras penas, 
sob condições estruturais adversas. 

 

Sendo assim, esses profissionais devem ter conhecimento para além das 

práticas agrícolas. Essa discussão já foi abordada por Freire (1975), o qual afirma 

que a extensão não deveria ser um mero momento de repasse de saberes, e sim, 

deveria ser uma comunicação, diálogo entre os sujeitos, no caso os extensionistas/ 

agentes e os assentados. 

Portanto, considerando as fases da ATER posta anteriormente, convém 

conhecer e averiguar a implementação do Programa ATES (BRASIL, 2004), criado 

numa outra conjuntura, permeada por concepções de espaço, desenvolvimento 

rural, novas práticas agrícolas e o discurso e primeiras experiências 

agroecolólogicas no semiárido brasileiro, tendo como locus os assentamentos rurais 

de reforma agrária no Estado do Rio Grande do Norte.  

 

4.4 PROGRAMA ATES SOB A ÓTICA NORMATIVA E OPERACIONAL  

 

Neste tópico será abordado o Programa ATES e algumas considerações 

numa perspectiva analítica, tendo em vista que foi proposto realizar uma avaliação 

processual de implementação do programa. 

Salienta-se que parte das considerações aqui postas são resultantes de 

conversas formais, agendadas previamente com 02 funcionários do INCRA-RN, e 

questionários aplicados com assentados dos três assentamentos estudados, de 
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visitas às instituições/cooperativas COOPERVIDA (Mossoró-RN), sede do PDHC 

(Apodi-RN), Cooperativa Terra Livre (Mossoró-RN), Cooperativa ATOS (Caraúbas-

RN), e ao INCRA, para entrevistar e conversar com agentes extensionistas e os 

beneficiários do programa ATES. 

A assistência técnica social e ambiental voltada para a reforma agrária no 

Brasil foi criada na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, particularmente 

em 2004, estruturada com base nas diretrizes compreendidas pelo Programa Vida 

Digna no Campo, e condizente com o II Plano Nacional de Reforma Agrária 

Brasileira e da PNATER. 

Segundo Brasil (2004), a Política Nacional de Assistência Técnica, pelo menos 

a título de discurso, postula em seus objetivos: (a) assegurar o acesso ao serviço de 

assistência técnica e extensão rural pública, gratuita, de qualidade e em quantidade 

suficiente, visando o fortalecimento da agricultura familiar; (b) estabelecer um modo 

de gestão capaz de democratizar as decisões; (c) contribuir para a promoção do 

desenvolvimento sustentável; (d) adotar uma abordagem multi e interdisciplinar nas 

intervenções dos mediadores, propondo primordialmente a agroecologia; (e) 

desenvolver processos educativos permanentes e continuados a partir de um 

enfoque dialético, humanista e construtivista, visando à formação de competências, 

mudanças de atitudes e procedimentos dos atores sociais, que potencializem os 

objetivos de melhoria da qualidade e de promoção ao desenvolvimento sustentável. 

Pode-se afirmar que o programa foi criado conforme os parâmetros 

estabelecidos pelo PNATER, institucionacionalizado em 2003, quando o Ministério 

do Desenvolvimento Agrário (MDA), passou a ser responsável pelas atividades de 

assistência técnica e extensão rural, estabelecida legalmente pelo Decreto nº 4.739, 

de 13 Junho do referido ano. 

De acordo com o INCRA (2008), o Programa ATES se propõe, oficialmente, 

a contribuir para um desenvolvimento rural sustentado, fundamentado na 

democratização do acesso à terra, na potencialização da capacidade humana. 

Objetiva a conservação dos recursos naturais, o restabelecimento das áreas 

ambientalmente degradadas, afora a promoção social e econômica dos diferentes 

grupos sociais que habitam no meio rural. O Programa ATES determina, 

primordialmente, implantar uma ação descentralizada de apoio às famílias dos 

agricultores assentados nos projetos de reforma agrária e de assentamento 

reconhecidos pelo INCRA, com iniciativa do governo federal, coordenado em 
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parceria com instituições públicas, privadas, entidades de representações dos 

trabalhadores rurais e organizações não governamentais ligadas à reforma agrária. 

Considerando essa perspectiva, constata-se preliminarmente que o 

programa é por demais audacioso, quando consta dos seus objetivos a mudança de 

desenvolvimento, contrapondo-se àquele que permeou as diversas políticas públicas 

implementadas no espaço rural, que trazia explicitamente um verdadeiro pacote 

tecnológico e que deveria ser implementado, desconsiderado as condições 

endógenas do lugar onde viviam e vivem os trabalhadores rurais. 

Soma-se a esse aspecto a inserção de “conservação dos recursos naturais”. 

Caporal (2005), ao analisar esse propósito, diz que isso pode se constituir em um 

grande desafio para viabilidade da Assessoria Técnica e Extensão Rural como um 

todo, já que durante décadas predominaram o princípio do padrão tecnológico (nada 

sustentável) e as formas de manejo dos agrossistemas que foram instituídas e 

modeladas no escopo das estratégias de “modernização”, fundamentado nos 

pacotes tecnológicos da Revolução Verde.  

Desse modo, esse novo elemento se configura como um desafio tanto para 

os extensionistas – que, na sua formação profissional, não obtiveram conhecimentos 

mais profundos sobre essa dimensão e princípio – como para os trabalhadores 

rurais – que, no decorrer das últimas três décadas, tiveram uma extensão 

considerada por alguns autores como de “cima para baixo”, ou uma assessoria 

técnica já pré-estabelecida e configurada nos escritórios das instituições 

governamentais que atuaram e atuam no espaço rural. 

Diante dessas abordagens, retorna-se às contribuições de Caporal (2005, p. 

2), ao tratar da ATER e ATES: 

 

Contrapondo-se às práticas difusionistas que marcaram a História da 
Extensão Rural Convencional, devem-se adotar necessariamente 
metodologias participativas que ajudem a democratizar a relação 
entre extensionistas e agricultores. Ao contrário dos métodos que 
geram dependência e alienação, deverão ser adotadas metodologias 
que possam contribuir para o “empoderamento” dos atores sociais. 
[…] É preciso técnicos que disponibilizem seus conhecimentos e não 
simplesmente difunda-os. 

 

No que diz respeito à implementação de uma ação descentralizada, 

parcerias com instituições públicas e privadas, entende-se esse aspecto como algo 
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importante e ao mesmo tempo complexo, no sentido da operacionalização, visto que 

necessariamente as instituições parceiras conheciam/conhecem dos objetivos do 

programa, princípios e diretrizes.  

Recorrendo às contribuições de Caporal (2005, p. 9), destaca-se que: 

 

As entidades públicas estatais foram criadas e se desenvolveram a 
luz de uma perspectiva desenvolvimentalista, imediatista e voltada 
para a modernização no campo. Isso resulta numa montagem de 
estrutura hierárquica, tanto técnica como administrativa voltada para 
a obtenção de resultados de curto prazo. […] Nesse sentido, é 
necessário horizontalizar e democratizar os processos de gestão e 
de decisão destas instituições, incluindo a possibilidade de 
participação dos beneficiários.  

 

No tocante ao que se pretende alcançar com o Programa ATES, destaca-se 

o que é enfatizado no manual operacional do INCRA (2008), segundo o qual o 

Programa ATES deveria abordar e intervir em: crédito rural; capacitação; 

cooperação; organização rural; infraestrutura e serviços sociais; estrutura produtiva; 

extrativismo; pesca artesanal; sistema de produção; mercado e comercialização; 

agro industrialização; e meio ambiente. 

É necessário discutir a profissionalização dos extensionistas, quando o 

programa objetiva dar conta dos elementos citados. Necessariamente, os agentes 

extensionistas – sejam das ONGs ou das instituições governamentais ,têm o poder 

de barganha para dar conta da amplitude daquilo que pretende o programa, tanto 

nos seus aspectos políticos como na sua implementação. 

Tendo em vista essa amplitude, consideram-se ambiciosos tais aspectos, 

mas não impossíveis de serem alcançados. Isso requer também “um novo 

profissionalismo”, na concepção de Caporal (2004), quando se reporta aos desafios 

da extensão rural na atualidade, significando, também, que as universidades 

precisam estar antenadas com essas discussões14.  

Em se tratando da concepção do Programa ATES no manual do INCRA 

(2008): 

  

Compreende-se como atividades de ATES o conjunto de técnicas e 
métodos, constitutivos de um processo educativo, de natureza 
solidária, continuada, pública e gratuita, voltado à promoção da 

                                                           
14  Refere-se à formação dos profissionais em se tratando da graduação. 
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igualdade entre homens e mulheres, na construção do conhecimento 
e das ações direcionadas à melhoria da qualidade de vida das 
famílias assentadas.  

 

A promoção da igualdade entre homens e mulheres, na construção de 

conhecimentos e ações para melhoria da qualidade de vida, também pode ser 

entendida como fundamental para um desenvolvimento rural, dissonante daquele 

instituído até décadas atrás. No entanto, pensar assim significa uma sociabilidade 

renovada em que não existam tantas contradições de aspectos diversos nesse 

espaço, no caso, o rural.  

Ademais, é preciso conceber a importância da existência de práticas (por 

homens/mulheres/jovens) comprometidas com esse desenvolvimento que deve 

estabelecer uma relação harmônica entre homem versus natureza. 

Sobre a questão homem versus natureza, meio ambiente, novas 

possibilidades de desenvolvimento, autores como Veiga (2001) e Boff (1999), 

mesmo utilizando nomenclaturas diferentes, abordam as questões problematizando-

as e, ao mesmo tempo, evidenciando a importância de discuti-las na atualidade. 

Veiga (2001, p. 3), tratando da nova possibilidade de desenvolvimento, faz a 

seguinte afirmativa: 

 

O sentido do termo “desenvolvimento” não costuma ser explicitado, 
apesar de seu emprego ser tão frequente. Sempre se faz de conta 
que seja bem entendido. Raros são os se arriscam a explicar seu 
real significado. Consciente do problema, uma sábia professora da 
Universidade de Cambridge, costumava comparar o desenvolvimento 
ao elefante: difícil de definir, mas muito fácil de reconhecer. Num 
punhado de países que podem ser considerados desenvolvidos, as 
pessoas tinham muito mais chances e opções do que habitantes do 
resto do mundo [...] então desenvolvimento só poderia corresponder 
á ampliação das possibilidades de escolha; não apenas de modelo 
de automóvel ou canais de televisão mas sobretudo oportunidades 
de expansão das potencialidades humanas que dependem de fatores 
sócio culturais, como saúde, educação, comunicação, direitos e last 
but not least – liberdade. 

 

Já Boff (1999, p. 7) chama a atenção para se pensar o que se denomina de 

desenvolvimento e qual o desenvolvimento que se quer numa sociedade ceifada 

pelo consumismo exacerbado, uso indiscriminado da vegetação e de outros 

recursos que até então são utilizados como se não fossem esgotáveis: 
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A transição para uma nova sociedade desenvolvida (sustentável) 
deve ser orientada por princípios básicos, que incluem desde a 
diminuição do consumo; a utilização e reciclagem de materiais; o 
respeito as diferentes formas de vida e o estimulo a rearborização 
[...] o atual momento porque passa a humanidade representa uma 
plataforma para grandes transformações, a começar pela própria 
mudança de pensamentos e prioridades. Enfim o projeto de um 
desenvolvimento, sustentabilidade e preservação da espécie 
humana. Parte da declaração de responsabilidade e cuidado com a 
terra. 

 

As afirmativas de Veiga (2001) e Boff (1999) trazem elementos importantes 

para pensar esse novo rural abordado como objetivo do Programa ATES. Veja-se: 

se se pensa em sustentabilidade, agroecologia, como condição de mudanças para o 

rural, significa que devem ser mudadas as práticas, formas de pensar, atuar, tornar-

se um sujeito participativo, e questionadas as políticas que são elaboradas para 

esse cenário. Boff (1999) acrescenta que o fato de cuidar da terra, do meio 

ambiente, significa mudanças de pensamentos e prioridades, tanto dos governantes, 

dos elaboradores de políticas públicas, dos implementadores e dos sujeitos 

beneficiários, nesse sentido é uma mudança que contempla todos os sujeitos 

quando se trata das políticas públicas e uma perspectiva nova para o espaço rural. 

 

Figura 1 – Estrutura de coordenação, gestão e execução do Programa ATES 

Instâncias de Coordenação 

INCRA – Diretoria de Desenvolvimento de Projetos de Assentamentos – DD 

Superintendências Regionais – SR 

 

Instâncias de Gestão Participativa 

Fórum Nacional de Ates 

Fórum Regional de Ates 

 

Instâncias de Execução Técnica 

Equipe de Articuladores 

Núcleos Operacionais 

Especialistas 

Fonte: Adaptado de INCRA (2008). 
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Passando para a gestão e organização do Programa ATES, que traz 

explicitamente a preocupação com a dimensão ambiental abordada pelos autores 

acima citados, o manual operacional que trata das diretrizes cita as instâncias 

apresentadas logo adiante, detalhadas na Figura 1 acima. 

Como se trata de uma avaliação, o manual operacional do INCRA (2008) 

aponta a necessidade de indicadores para averiguar o desenvolvimento nas 

atividades do Programa ATES. Na norma operacional, o programa utiliza como 

indicadores as seguintes dimensões: 

 

 Dimensão econômica: valor agregado; renda agrícola; relação entre 

dívida e patrimônio; percentual de renda total obtido em diferentes 

atividades e produtos do sistema; variações dos preços pagos aos 

produtores; percentual de produção total destinado ao consumo e 

percentual de excedentes comercializados. 

 Dimensão social: números de mulheres, homens, idosos, crianças e 

jovens; identificação da presença por origem étnica ou cor; moradia, 

educação, saúde, cultura e lazer; números de associação, número de 

cooperativas, números de núcleos organizados e grau de autogestão; 

números de agricultores integrados. 

 Dimensão cultural: número de eventos culturais (folclóricos, religiosos 

e outros), percentual da população envolvida em atividades culturais; 

números de famílias que participam de grupos organizados, conselhos 

municipais; números de participantes em eventos (educativos voltados 

para o meio ambiente). 

 Dimensão ambiental: número de cultivos; números de vegetação de 

cultivos e espécies; atividades exercidas pelas mulheres e 

comunidades tradicionais na preservação da biodiversidade; percentual 

de insumos externos na produção; destinos de efluentes líquidos e 

sólidos; área de conservação do solo (ha), área com adubação verde 

(ha); percentual de área protegida; mata ciliar; proteção de nascente; 

números de condicionantes cumpridas; licenciamento ambiental 

concedido.  
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No tocante aos indicadores de avaliação elaborados por uma equipe do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário, são necessários os extensionistas – e os 

saberes que os mesmos devem ter – para atuar nos assentamentos rurais de 

reforma agrária, bem como nas áreas reconhecidas pelo INCRA.  

Para atuar nesse espaço, é exigido que tais profissionais obtenham 

formação na área de ciências sociais, ambiental ou econômica, na proporção de até 

1 para 500 famílias assentadas, e profissionais da área de ciências agrárias, na 

proporção de 1 para 125 famílias. Os sujeitos citados pelo manual operacional 

devem ter conhecimentos diversificados e interdisciplinares. 

A distribuição que consta no manual do Programa ATEs merece uma 

análise, pois, como um profissional das ciências humanas poderá atender às 

demandas de inúmeras famílias, já que a ele compete saber quais as necessidades 

imediatas no tocante à questão da saúde na área, da educação, dos documentos 

particulares dos assentados, de encaminhamentos para bancos e outras atividades 

que requerem tempo e cuidado, pois, caso algo não ocorra como fora previsto, uma 

família poderá perder uma vaga na escola, não ter acesso a crédito porque seus 

documentos (identidade profissional, CPF) às vezes não existem. 

Nessa perspectiva, considera-se de certa forma um trabalho vulnerável, pois 

em muitas situações, devido à descontinuidade do programa, os agentes não têm 

como se deslocar até as áreas de atuação. 

Quanto aos profissionais das ciências agrárias também pode ser percebida 

outra disparidade em termos de porcentagem, número de famílias por profissional, 

pois, como um agrônomo atenderá a 125 famílias orientando no tipo de cultivo, 

manejo, solo adequado para o cultivo de determinada cultura, elaboração de 

projetos, dentre outras atividades que surgem cotidianamente? Esse é um aspecto 

que merece ser reavaliado do ponto de vista dos idealizadores do programa. 

Outro aspecto que se apresenta como inovador, de acordo com o manual 

operacional, diz respeito aos saberes, conhecimentos que os agentes devem ter. 

Esses conhecimentos/saberes, conforme a Lei nº 8.666/1993, que trata do 

programa, devem ter uma abrangência desde as ciências naturais às sociais. O 

conhecimento e a identificação com as áreas temáticas devem contemplar:  

 

 Agricultura familiar.  

 Desenvolvimento sustentável.  
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 Agroextrativismo.  

 Pesca artesanal.  

 Gestão de associações e cooperativismo. 

 Gênero, geração e etnia. 

 Desenvolvimento humano social e rural. 

 Experiência técnica na atividade produtiva.  

 Experiência em atividade agrícola e não agrícola.  

 Experiência na reforma agrária e região.  

 Visão ampla dos aspectos tecnológicos, sabendo considerar “o saber da 

comunidade”. 

 Facilidade de trabalho participativo em grupo. 

 Identificar, respeitar e saber lidar com a diversidade cultural das 

comunidades assentadas.  

 Habilidades para negociar.  

 Experiência na elaboração e execução de projetos participativos.  

 Conhecimentos básicos de informática.  

 Possuir, preferencialmente, carteira de habilitação. 

 Disponibilidade para viagens. 

 

Os conhecimentos e saberes dos agentes, em virtude de sua abrangência, 

podem se tornar um problema para a implementação do programa, como aponta 

alguns autores. 

Não precisa ser um especialista na área de extensão, mas para que um 

profissional possa atualmente atender a todas as exigências postas pelo Programa 

ATES, quase que uma “missão” impossível, ou mesmo, se caso atenda parcialmente 

às exigências, ele faz parte do grupo de trabalhadores precarizados, sem 

instabilidade institucional, em situações bem vulneráveis quanto às condições de 

trabalho.  

Essa realidade não circunscreve exclusivamente ao Programa ATES, isso 

vem ocorrendo de forma intensa no mundo do trabalho nos tempos de 

mundialização. Autores como Iamamoto (2004), Antunes (2000) e Kageyama (2008), 

abordam essa realidade no tocante às condições de trabalho de profissionais das 

diversas áreas. Neste sentido, Iamamoto (2004, p. 43) destaca que: 
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[...] com as alterações no mundo do trabalho e no mercado temos o 
aumento de emprego no setor de serviços em detrimento do 
emprego industrial, o crescimento da informalidade, desemprego, 
precarização, terceirização, expansão do terceiro setor, marcado 
pela refilantropização das políticas sociais.  

 

Por trás dos preceitos neoliberais e suas inflexões o Estado gera a 

necessidade de uma nova postura dos cidadãos, qual seja, de não encontrar 

somente na esfera pública o mercado de trabalho ou o seu empregador por 

excelência, abrindo possibilidades para outras instituições, como é o caso das 

ONGs.  

Entende-se que necessariamente o Estado venha atender a todos os postos 

de trabalho, mas ao mesmo tempo não se pode cair no risco de transferir todas as 

responsabilidades para as ONGs, como será visto no próximo capítulo, as quais, em 

parte, também estão vivenciando condições precárias de atuação, implementação 

das políticas.  

Em se tratando da implementação, são elencadas outras exigências. Castro 

(2009, p. 29 apud PRESSMAN; WILDAVSKY, 1988; ARRETCHE, 2001) aborda as 

possíveis dificuldades no processo de implementação: 

 

[...] da parte dos implementadores faz-se necessário o conhecimento 
da política/programa, bem como sua aceitação, pois a não 
concordância deles pode levar a um redirecionamento que se 
distancia do objetivo inicial. Além disso, as condições objetivas onde 
a política/programa é implementada nem sempre correspondem ao 
idealizado no momento de sua formulação. 

  

Um aspecto que se denomina de inovador diz respeito ao processo de 

contratação dos extensionistas. Para o manual operacional do INCRA (2008), isso 

se configura como uma forma de “descentralizar, desburocratizar, liberdade de 

escolha dos assentados”. Na compreensão deste estudo, isso pode ser concebido 

como aspecto positivo, considerando que os parâmetros legais significam que o 

programa está sendo democrático, quando não impõe um cooperativa ou técnico 

sem a consulta aos assentados. 

Sobre essa questão, o manual operacional determina os seguintes 

procedimentos, postos no Quadro 8 a seguir: 
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Quadro 8 – Procedimentos para contratação dos agentes do Programa ATES 

RESPONSÁVEL PROCEDIMENTOS 

INCRA/SR 
Informa às entidades parceiras de ATES os projetos de assentamentos 
a serem atendidos pelo programa; informa às representações de 
assentamentos as proponentes e a relação de seus técnicos. 

PROPONENTE 
Apresenta-se a organização dos assentados que pretendem candidatar-
se às atividades de ATES. 

ORGANIZAÇÃO DOS 
ASSENTADOS 

Sugere a entidade parceira, podendo indicar a formação profissional 
dos técnicos, evidenciada no Programa ATES. 

PROPONENTE Apresenta proposta de convênio com documentos exigidos. 

INCRA/SR 
Analisa a documentação exigida para celebração do convênio, 
justamente com a ATA. 

CONVENENTE Assegura apoio logístico aos núcleos operacionais e inicia as atividades. 

Fonte: Adaptado de INCRA (2008). 

 

Existe outro procedimento para complementação da equipe do convenente 

via contratação. Por exemplo, uma cooperativa foi aprovada (ganhou a licitação). 

Caso não exista no seu quadro de cooperados um determinado profissional, ela 

deverá realizar um processo seletivo. 

Quanto aos documentos norteadores utilizados para o trabalho do 

extensionista, destacam-se:  

 

 Plano de Exploração Anual (PEA). 

 Plano de Desenvolvimento do Assentamento (PDA). 

 Plano de Recuperação do Assentamento (norma operacional) (PRA). 

 Mapa da Organização Territorial. 

 

Tentar discutir as perspectivas que se põem para a assessoria técnica e 

extensão rural abre possibilidades, espaços de discussões profundas, diferentes, em 

alguns casos conservadores, em outros bastantes atuais, como aborda Chesnais 

(2008), ao tratar de uma nova sociabilidade para além do capital. Nesse caso, 

afirma-se, de forma imperativa, uma assessoria técnica e extensão rural para além 

daquelas até então postas (até anos de 1980). 

Não se propõe a discordar, considerar que concepções diferentes não sejam 

importantes. Ao contrário, elas são imprescindíveis para pensar e implementar o 

Programa ATES, numa perspectiva inovadora e com mudanças substanciais para os 

sujeitos beneficiários. 
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Em se tratando da abrangência do programa, ainda era tímido ou, 

precisamente, representava pouco, em termos de quantidade de trabalhadores, 

agricultores e assentados. 

Silva (2006, p. 2), ao realizar uma análise da PNATER no Brasil, destacando 

a ATER e a ATES no período pós-1970, cita: “[...] é possível afirmar que um dos 

períodos mais críticos da extensão rural no Brasil ocorreu com a extinção da 

Embraer durante o governo Collor sob a égide do modelo neoliberal do Estado 

Mínimo.” 

Nas palavras de Antunes (2000), nesse período o capital constituiu uma 

poderosa estrutura totalizante de organização e controle do metabolismo societal, no 

qual todos, inclusive os seres humanos, devem se adaptar. Esse sistema mantém 

domínio e primazia sobre a totalidade dos seres sociais, sendo que suas profundas 

determinações estão orientadas para a expansão pela acumulação. 

Nesse sentido, as formas de atuação do Estado no tocante à criação, 

elaboração e implementação das políticas públicas, obtiveram e ainda obtem 

historicamente influências diretas do capital. 

Para Carcanholo (2002), a refuncionalização do Estado, orientando-o para o 

mercado, também está articulada às estratégias utilizadas pelo capital em resposta 

às suas crises. Essa realidade é interpretada por alguns autores como contexto 

neoliberal. 

Desse modo, o Estado se reorganiza no sentido de enxugar a “máquina”, 

“descentralizar” as ações, transferindo parte de sua responsabilidade para as 

instituições privadas, bem como para as organizações não governamentais. 

Nesse período pós-1990, as políticas públicas agrícolas também tiveram 

severas restrições/diminuição. A título de exemplo, o Programa ATES foi elaborado 

e vem sendo implementado quase totalmente pelas ONGs e empresas prestadoras 

de serviços. 

Ianni (1997, p. 21) destaca o seguinte: 

 

Dentre as diversas propostas de políticas neoliberais, podemos 
destacar a reforma do Estado, a desestatização da economia, a 
privatização de empresas produtivas e lucrativas governamentais, a 
abertura de mercados. [...] Essas ações têm levado o Estado a um 
verdadeiro repasse de responsabilidades já que praticamente tudo 
passa a girar em torno do mercado. 
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A realidade posta acima pode ser visualizada também na implementação do 

ATES. De acordo com o levantamento no tocante ao número de instituições que 

prestam assessoria técnica, no início do ano de 2010, conforme dados do Conselho 

de Desenvolvimento Rural Sustentável do Governo do Estado do Rio Grande do 

Norte (2010), existiam 54 instituições privadas e ONGs implementando o programa 

nos assentamentos rurais do RN (ver Anexo A). 

O fato de o Estado repassar o que é de sua responsabilidade para outras 

instâncias governamentais é uma realidade apontada por diversos estudiosos. Sobre 

isso, Antunes (2000, p. 31) faz a seguinte afirmativa: 

 

A privatização do Estado, a desregulamentação dos direitos do 
trabalho e de desmontagem do setor produtivo estatal [...], a isso se 
seguiu também um intenso processo de reestruturação da produção 
e do trabalho, com vistas a dotar o capital do instrumental necessário 
para tentar repor os patamares de expansão anteriores.  

 

Muitas são as influências dos pressupostos neoliberais para a política, 

economia e especialmente para desregulamentação, minimização dos direitos 

sociais preconizados na Constituição Federal de 1988. Os direitos sociais trazem 

implícita a necessidade de políticas públicas para todas as esferas da sociedade, 

bem como para todos os segmentos sociais. Nesse caso, para os trabalhadores 

rurais, assentados, que no início luta pela terra (o acesso) e logo em seguida busca 

condições efetivas para dar sustentação à sua vivência no espaço rural. 

Todavia, no Brasil, as políticas influenciadas pelo neoliberalismo vêm 

permeadas de contradições relacionadas com os direitos sociais, amplamente 

divulgados em toda e qualquer política pública, conforme Carcanholo (2000, p. 87): 

 

A política neoliberal [...] esteve dirigida a permitir uma maior 
integração do país na lógica econômica internacional, transformando 
num espaço permeável a globalização. Tudo isso no entendimento 
de que se trata da única via capaz, nos dias de hoje, de conduzir ao 
progresso e de tornar possível a modernidade e garantir os direitos á 
sociedade. 

 

Nesse contexto, o papel do Estado, no que diz respeito às suas ações e 

intervenções nas e para as políticas públicas, é torná-las cada vez mais pontuais, 

focalizadas. Em se tratando da implementação, também há uma grande articulação 
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entre o público e o privado. No caso das políticas públicas para o rural (e do 

Programa ATES), na realidade quem as vem implementando, desde o seu 

surgimento, são as instituições parceiras/organizações não governamentais. 

 

A Assessoria Técnica, Social e Ambiental – ATES será realizada por 
meio de convênios/termo de parceria com entidades privadas sem 
fins lucrativos atuantes no âmbito da reforma agrária, agricultura 
familiar e desenvolvimento sustentável, bem como com os estados e 
municípios, tendo o INCRA como principal provedor de recursos e 
supervisor das atividades (INCRA, 2004, p. 16, grifo nosso). 

 

Todavia, quando os agentes responsáveis pela organização hierárquica, 

tomadores de decisão – neste caso do INCRA –, não identificam parceiros aptos a 

realizar as atividades de ATES mediante a união de esforços com o próprio INCRA, 

poderão ser celebrados contratos com empresas habilitadas a prestar serviços, 

considerando a Lei nº 8.666/199315. 

Constata-se, mais uma vez, uma transferência de responsabilidade para 

outras instituições. Sendo assim, convém ressaltar até que ponto essas instituições 

(empresas contratadas) têm um papel que atenda aos objetivos do programa, já que 

ele, no seu discurso, tem como aspecto predominante a busca de um 

desenvolvimento rural sustentável e práticas fundamentadas na agroecologia. 

Em se tratando da extensão rural no Estado do Rio Grande do Norte, Matos 

(2002, p. 92) afirma que as primeiras experiências e atividades de extensão rural 

desse Estado ocorreram em 1955 com um escritório regional e cinco escritórios 

locais, contando com a colaboração da Associação Nordestina de Crédito e 

Assistência Rural (ANCAR), reproduzindo as demais experiências existentes no 

país, nesse caso destaca a de Minas Gerais: 

 

A constituição de um sistema de assistência técnica e extensão rural 
descentralizado, não governamental, porém mantido com recursos 
dos orçamentos públicos, foi a alternativa encontrada para dar 
celeridade ao processo de modernização que se pretendia difundir 
na agricultura brasileira. Ao lado da extensão rural foram 
implementadas outras políticas, como o crédito rural, os preços 
mínimos e a pesquisa agropecuária, numa clara semelhança com os 
instrumentos que compunham a política norte americana. 

 

                                                           
15 A Lei nº 8.666/1993 trata especificadamente da regulamentação, regras e normas para licitações e 

contratos sob a égide da administração pública. 
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A realidade apontada por Matos (2002) respeitando o período histórico, 

precisamente dez anos depois, ainda guarda semelhanças com a assistência 

técnica e extensão rural atual, sendo que na atualidade tem novas denominações e 

novos arranjos no tocante a prestação de serviços, onde quase na sua totalidade é 

realizada por organizações não governamentais, destacando a realidade do RN. No 

Programa ATES apresenta-se a necessidade de instituições parceiras, no seu 

manual operacional isso já vem posto, evidenciando a necessidade de contratação 

de outras instituições, onde predominam as organizações não governamentais. 

A título de exemplo, o manual que versa sobre ATES contém um item que 

aborda a necessidade de criar fóruns regionais para discutir o programa, 

transparências nas atividades, controle nas atividades, identificar parcerias com 

outras instituições – no caso as ONGs. 

Para averiguar se as instituições parceiras/contratadas estão conduzindo o 

trabalho conforme preconiza o manual operacional do programa, o INCRA (2008, p. 

8-9) definiu a necessidade da criação do Fórum Regional de ATES, o qual tem por 

objetivo principal promover o debate e a transparência sobre o programa e, 

especificamente: 

 

a) Contribuir para o levantamento das demandas das atividades de 
ATES a nível regional para o planejamento das ações, com vistas ao 
acompanhamento eficiente e eficaz das fases de Implantação, 
desenvolvimento e recuperação dos Projetos de Assentamentos de 
reforma agrária. b) Contribuir para o aperfeiçoamento dos critérios de 
alocação de recursos [...] bem como o controle, acompanhamento e 
monitoramento de sua aplicação; c) Propiciar a identificação de 
possíveis parcerias para execução das atividades de ATES [...]; d) 
Contribuir na orientação às entidades representativas dos 
assentados, no acompanhamento, controle e avaliação da eficácia 
das atividades de ATES, incluindo o PEA, PDA e PRA; e) Contribuir 
na avaliação e execução das ações e qualidade das atividades de 
ATES; f) Articula-se com Conselhos Municipais e Estaduais de 
Desenvolvimento Rural Sustentável [...] g) Contribuir na discussão e 
implementação de estratégias de divulgação e internalização das 
atividades de ATES, junto aos assentados(as), beneficiários(as) com 
vistas ao entendimento, sintonia e participação desses atores para o 
perfeito funcionamento do programa. 

 

O orçamento destinado ao fortalecimento da assistência técnica/assessoria 

que se fez através do Programa Vida Digna no Campo em conjunto com a 

construção da PNATER cresceu consideravelmente.  
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Tratando da questão, Silva (2004, p. 6) explicita: 

 

O orçamento destinado ao apoio das ações de Assistência Técnica, 
cresceu, saindo de 5, 4 milhões em 2003, para 108 milhões em 2006, 
somando-se a estes outros recursos destinados a financiar ATER, 
como por exemplo: 50 milhões disponibilizados do PRONAF A, 13 
milhões para o PRONAF B e aproximadamente 90 milhões 
destinados, exclusivamente para Assessoria Técnica aos 
assentados(as) da reforma agrária. 

 

Tentando fazer uma breve análise sobre as políticas públicas para o espaço 

rural e destacando o Programa de ATES, são visualizados alguns avanços na 

perspectiva de pensar projetos/programas que garantam condições “dignas” aos 

assentados. Essa realidade aparece quando se retorna aos objetivos recomendados 

pelo programa, evidenciando um desenvolvimento rural em bases sustentáveis, bem 

como a adoção de práticas agrícolas fundamentadas na agroecologia, fortalecimento 

da agricultura familiar. 

Esses são, a princípio, inúmeros elementos postos, que deveriam ser 

implementados pelas instituições governamentais e não governamentais. 

No entanto, deve-se salientar que, mesmo com recursos destinados para a 

assessoria técnica, é preciso que os agentes extensionistas estejam preparados 

teoricamente para realizar suas ações, e que estas não se configurem como um 

mero repassar de informações técnicas, característica que perdurou durante 

décadas entre os agentes que atuavam no rural brasileiro. 

A Portaria INCRA/DD nº 1, de 30 de Julho de 2010, aprovou o documento 

intitulado de Bases Metodológicas para o Programa ATES, o qual foi elaborado 

objetivando orientar os funcionários, agentes implementadores do programa. 

De acordo com o manual do INCRA (2010, p. 11) intitulado de Referenciais 

Teóricos e Metodológicos para Operacionalização do ATES: 

 

Em 2007, foram realizadas diversas oficinas de avaliação do 
programa, que contaram com a participação do INCRA e demais 
atores envolvidos. A partir delas, a Diretoria de Desenvolvimento 
tirou algumas conclusões. Por um lado, foi possível identificar 
aspectos relevantes do Programa ATES, tais como: 1) atua de forma 
transversal às demais Políticas Públicas de Desenvolvimento de 
Assentamentos do INCRA; 2) está presente diariamente nos 
assentamentos; 3) ajuda na leitura das realidades dos 
assentamentos e contribui na busca de soluções dos problemas que 
se apresentam. 
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Por outro lado, nas oficinas de avaliação foram identificados desafios 

diversos. Conforme o INCRA (2010, p. 11), os desafios a serem superados são: 

 

Os problemas de coordenação; fiscalização e monitoramento do 
INCRA, limitando o alcance de melhores resultados; b) a dificuldade 
cada vez maior de utilização do instrumento convênio utilizado pelos 
órgãos de controle; e c) as deficiências metodológicas e a reduzida 
experiência dos técnicos sobre temas como agroecologia, economia 
solidária, igualdade racial e gênero etc. 

  

Esses desafios, que foram apontados nas oficinas de avaliação no interior 

do Brasil, estão também presentes no Estado do Rio Grande do Norte. “O último 

edital/licitação publicado pelo INCRA-RN foi em 2010 e nenhuma instituição estava 

habilitada.”16 Em 2012, mas uma vez esteve programado um edital por parte do 

INCRA e nenhuma instituição contemplou as exigências postas por esta instituição. 

A partir dessas constatações, o MDA sistematiza os referenciais 

metodológicos para o Programa ATES, considerando a relevância do programa. De 

acordo com o documento aprovado pelo INCRA (2010 p. 11-12): 

 

Desde que iniciou as suas atividades, o Programa ATES vem 
crescendo paulatinamente: o número de famílias atendidas passa de 
105.000 em 2003 para aproximadamente 300.000 em 2009, além 
daquelas que até 2007 eram beneficiados em instrumentos 
específicos para elaboração de planos de desenvolvimento dos 
assentamentos. Neste período foram contratadas, via entidades 
prestadoras de ATES, mais de 4.000 técnicos que atuaram junto aos 
assentamentos. Parte significativa dos recursos está sendo aplicada 
nos territórios da cidadania, como forma de potencializar as ações do 
governo federal. 

 

Desse modo, os dados evidenciados mostram a importância do programa, 

bem como sua abrangência. Isso não quer dizer que o mesmo esteja consolidado. 

Ao contrário, sua descontinuidade pode ser concebida como um desafio constante, 

sem esquecer os objetivos preconizados e princípios norteadores. 

No entanto, para averiguar como está, é necessária uma avaliação da sua 

implementação desde seu surgimento até aos dias atuais, não se deixando de 

observar as descontinuidades e imprevistos presentes nesse período (2004-2010) 

                                                           
16 Informação prestada por Max Barbosa, coordenador pro tempore do Departamento de 

Desenvolvimento do INCRA-RN, ago. 2010. 
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no Estado do RN, tendo como locus os assentamentos rurais já citados ou de 

acordo com a pesquisa de campo realizada.  

No manual operacional, o  Programa ATES trata de uma nova nomenclatura; 

não utiliza a expressão convencional de “assistência técnica”, passando a 

denominar a de “assessoria técnica”. Ghizelin (2007, p. 24) faz uma abordagem 

sobre essa questão, defendendo a nomenclatura assessoria para definir o programa 

como inovador: 

 

[...] a extensão rural convencional trabalhava com uma metodologia 
na qual a técnica, a comunicação e o fator educativo moldam-se na 
concepção política e ideologia baseada na modernidade. Os 
extensionistas ajudavam a inserir os agricultores em redes mercantis 
(mercados) e, ao mesmo tempo, a afastá-los de outras redes e 
relações sociais que expressem uma identidade mais camponesa [...] 
o assessor adota uma postura comunicativa que tem como objetivo o 
estímulo à cooperação e a participação. 

 

Neves (1998) complementa essa concepção afirmando que o processo de 

assessoramento se ancora no reconhecimento do saber-fazer dos agricultores e na 

troca de conhecimentos com instituições encarregadas da produção especializada 

de saberes técnicos e/ou científicos. 

A nova concepção de assistência para assessoria traz arraigados outros 

elementos, concepções do fazer profissional dos extensionistas agentes mediadores. 

Em resumo, na metodologia da assessoria tem que haver confronto de ideias, debate, 

para que possa emergir um novo saber, na visão de Ghizelin (2007). 

Esses sujeitos agentes devem ter conhecimentos diversos, dentre os quais 

se destacam a concepção de desenvolvimento, novas perspectivas para a 

agricultura, necessidade de articulação territorial, acesso aos meios de produção 

como fator chave da autonomia, uso da mão de obra familiar, adoção da perspectiva 

da ideia do autoconsumo, cooperação entre assentamentos rurais e, acima de tudo, 

uma assessoria técnica polivalente. 

A esse respeito, o relatório elaborado pelo INCRA (2010, p. 41) e já citado 

no tópico anterior reforça a ideia de uma prática dos agentes de forma diferenciada: 

 

Cabe realçar que a expectativa do Programa ATES é que a 
assessoria fornecida pelas equipes de ATES para as famílias 
assentadas seja verdadeiramente polivalente ou multifacetada. As 
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equipes das entidades prestadoras deverão mobilizar as diferentes 
competências que este tipo de assessoria exige. 

 

Nessa mesma direção, Caporal (2010) ressalta a necessidade de discutir a 

formação profissional dos agentes extensionistas, visto que, de certa forma, são 

estes os profissional que fazem mediações entre assentados e instituições 

governamentais e não governamentais, entre assentamentos, bancos, igrejas, 

grupos sociais diversos, movimentos sociais. De acordo com as exigências do 

programa descritas pelo INCRA (2010), estes devem atender a vários requisitos, 

destacando-se: “[...] Que seja um bom profissional onde tenha boa capacidade de 

diálogo, de escuta. Deve ser uma assessoria técnica que tenha uma atitude 

propositiva sem ser impositiva [...]”. 

Quanto à assessoria técnica nesse período já ser realizada de forma 

predominante pela ONGs, é necessário tecer algumas considerações, 

principalmente por terem sido criadas tendo como missão um desenvolvimento rural 

sustentável com base nos pressupostos agroecológicos. Ainda por terem sido 

instituídas por técnicos, militantes dos movimentos sociais e apoiados por setores 

progressistas da igreja católica. Estes começaram a atuar na formação e 

capacitação de trabalhadores, bem como de assessores das lideranças e 

organizações ligadas aos movimentos sociais rurais, objetivando mudanças bruscas 

para esse espaço, onde os discursos mais presentes nestes últimos anos foram de 

novo rural em base sustentáveis.  

Conforme um agente extensionista, no decorrer da sua fala sobre esta 

questão, afirmou: 

 

Virou moda nas áreas de assentamentos os quais atuamos falar em 
novo rural, sustentabilidade, protagonismo. Mas, não somos 
ingênuos os programas principalmente a ATES tem todo um discurso 
elaborado... [pausa] Mas, os (as) assentados sabem até podem e 
devem ir, não existe ingenuidade (N.L, em entrevista concedida a 
autora). 

 

O técnico faz implicitamente no seu discurso uma crítica as propostas, 

objetivos e intenções das políticas públicas para o espaço rural, neste caso se refere 

à assessoria técnica, social e ambiental. 
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As ONGs citadas tinham como princípios norteadores reverter o processo de 

empobrecimento dos pequenos agricultores, subsidiar práticas alternativas de 

produção, visando diminuir a dependência econômica, tecnológica e política dos 

trabalhadores, dos assentados rurais de reforma agrária. 

Segundo Altieri (2001, p. 33): 

 

[...] algumas ONGs envolvidas em programas de desenvolvimento 
rural demonstraram uma capacidade única de compreender a 
natureza específica e diferenciada da pequena produção 
promovendo experiências bem sucedidas na geração e transferência 
de tecnologias camponesas um elemento chave tem sido o 
desenvolvimento de novos métodos agrícolas baseados na 
agroecologia que se assemelham ao processo de produção 
camponês. 

 

E para Ghizelin (2007, p. 73): 

 

O desenvolvimento e a implementação da agroecologia implicam 
uma construção metodológica que exige a interação das formas 
organizativas e tradicionais. Isto porque retomar ou simplesmente, 
resgatar as formas tradicionais dos antigos, é contrapor se á 
construção do sujeito, pois fundar uma proposta organizativa 
unicamente na tradição, nos costumes, no comunitarismo é o mesmo 
que reproduzir a lógica da racionalidade capitalista no seu sentido 
contraditório. 

 

É nesse contexto que se abrem as possibilidades para a inserção da 

agroecologia nas políticas públicas rurais no Brasil, nordeste e semiárido brasileiro. 
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5 SITUANDO O PROGRAMA ATES NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

O Estado do Rio Grande do Norte está situado na região Nordeste do Brasil. 

Limita-se com Oceano Atlântico a Norte e Leste, à Paraíba a Sul e ao Ceará a 

Oeste. É também o Estado brasileiro que está mais próximo da África e da Europa. 

Sua extensão territorial total é de 52.810,699 km2, divididos em 167 municípios, com 

densidade demográfica de 59, 99 hab/km2 e com uma população estimada de 

3.198.657 pessoas.  

 

Figura 2 – Mapa do Rio Grande do Norte 

 

Fonte: Adaptado do IBGE (2012). 

 

O Rio Grande do Norte é o décimo Estado mais populoso do país, com o 

1,7% da população total do Brasil. Em comparação com o Censo de 2000, o Estado 

teve um crescimento de sua taxa populacional de 14,30%, conforme apresentado na 

Tabela 1 na página seguinte. 

Os municípios que têm uma maior densidade demográfica são: Natal 

(capital), Mossoró e Parnamirim. A Figura 3 na página seguinte apresenta o 

contingente populacional das dez principais cidades. 

 

 



125 

Tabela 1 – Crescimento populacional do Rio Grande do Norte 

CENSO POPULAÇÃO %± 

1872 233.979 – 
1890 268.273 14,70% 
1900 274.317   2,30% 
1920 537.135 95,80% 
1940 768.018 43,00% 
1950 967.921 26,00% 
1960 1.157.258 19,60% 
1970 1.611.606 39,30% 
1980 1.933.126 20,00% 
1991 2.414.121 24,90% 
2000 2.771.538 14,80% 
2010 3.168.027 14,30% 

Fonte: IBGE (2010). 

 

Figura 3 – Densidade demográfica dos municípios do Rio Grande do Norte 

 
Natal 

 
Mossoró 

 
Parnamirin 

 
São Gonçalo do Amarante 

   

Posição Municípios Pop. 

1 Natal 810.780 

2 Mossoró 263.344 

3 Parnamirim 208.425 

4 
São Gonçalo do 

Amarante 
89.044 

5 Macaíba 70.586 

6 Ceará-Mirim 68.580 

7 Caicó 63.147 

8 Assu 53.636 

9 Currais Novos 42.795 

10 São José de Mipibu 40.149 

Fonte: Adaptado do IBGE (2010). 

 

De acordo com o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2010), do total da população do Rio Grande do Norte, 2.464.991 pessoas 

estão na zona urbana e 703.036 pessoas estão na zona rural. Em 2008 o Produto 
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Interno Bruto (PIB) estadual atingiu a marca de R$ 22,9 bilhões, visto que a economia 

está em constante processo de crescimento. No entanto, sua participação no PIB do 

Nordeste é de apenas 6,6%, e no âmbito nacional essa marca atinge 0,9%. 

As atividades econômicas do Estado contribuem da seguinte forma para o 

PIB estadual: agropecuária (5,1%), indústria (24%) e serviços (70,9%), a seguir 

destacados. 

A agricultura é bem diversificada, com enfoque para o cultivo de arroz, 

algodão, feijão, fumo, mamona, cana-de-açúcar, mamão, melão, coco, mandioca, 

melancia, manga, acerola, banana, caju e milho. O desenvolvimento de técnicas 

para a prática da fruticultura irrigada proporcionou um aumento da produtividade, 

fortalecendo as exportações, especialmente para a Europa.  

Silva (2011, p. 42) destaca que “a agricultura isoladamente sofreu uma 

queda no final da década de 80 que resultou numa diminuição significativa de sua 

participação na composição do PIB estadual”.  

Quanto à atividade industrial, concentram-se na região metropolitana de 

Natal, com destaque para os produtos têxteis, bebidas, agroindústrias. A indústria 

petrolífera é de fundamental importância para a economia do Rio Grande do Norte, 

uma vez que o Estado é o maior produtor nacional de petróleo em terra, além de 

possuir três unidades de processamento de gás natural. 

Nesse cenário é pertinente destacar a fruticultura irrigada Açu-Mossoró, com 

ênfase na produção de melão e a cultura do caju. De acordo com o IBGE (2010), a 

agricultura responde por 4,0% do PIB do Rio Grande do Norte, o que é um fator 

importante, visto que o Estado está inserido na região Nordeste, considerada a mais 

seca do Brasil.  

A Figura 4 fornece a localização exata do polo fruticultor Mossoró-Açu, que 

inclui os municípios de Baraúna, Apodi, Governador Dix-Sept Rosado, Tibau, 

Grossos, Areia Branca, Felipe Guerra, Upanema, Serra do Mel e Caraúbas.  

Em linhas gerais, segundo o IBGE (2010), a economia norte-rio-grandense 

está centrada em duas regiões. A primeira engloba Natal, São Gonçalo do 

Amarante, Macaíba e Extremoz, com os principais distritos indústrias e o de 

serviços. A segunda reúne os municípios de Mossoró, Guamaré, Areia e Macau, e 

responde pela produção do sal, petróleo e agricultura. 
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Figura 4 – Polo fruticultor Mossoró-Açu 

 

 

Fonte: Mossoró (2012). 

 

Ainda de acordo com o IBGE (2010), a expectativa de vida no Rio Grande do 

Norte há 10 anos era de 67,5 anos. Em 2008 esse número subiu para 70,8 anos e em 

2009 cresceu para 71,1. Quanto à mortalidade infantil, diminuíram em 13,8% de 2006 

a 2009. 

Com relação à educação, o Estado possui taxa de analfabetismo de 26,4%, 

uma das mais altas no Brasil. Da população, 34,4% dos potiguares são analfabetos 

funcionais. O Rio Grande do Norte tem a 5ª pior educação do Brasil, com um Índice 

de Desenvolvimento Humano de 0,810. Pesquisa realizada em 1995 pelo IDEC (2001 

apud SILVA, 2011, p. 43) “constatou que 46% das famílias norte-rio-grandenses vivem 

em estado de indigência. Esse valor, em números absolutos, representa 1,1 milhões 

de pessoas”. Segundo o IDEC (2001 apud SILVA, 2011, p. 44): 

No que se refere aos índices de habitação o déficit do Estado é de 
128 mil moradias (IDEMA) – é, em termos relativos, o 2º maior do 
Brasil, perdendo apenas para o Maranhão. A capacidade de 
consumo da população é relativamente baixa se considerarmos a 
renda média dos norte-rio-grandenses. Dados do IDEC revelam que 
70,4% da população do Estado ganha até 02 salários mínimos sendo 
que desses 44, 9 recebem até 01 salário.  
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Quadro 9 – Síntese dos programas sociais do RN – 2011 

Dados Gerais 

Dados Populacionais Transferência Constitucional 

População  
(Censo 2010) 

3.168.027 
Transferências para o 

Município 
Transferências para o Estado 

IDHM (PNUD 2000) 0, 71 dez/11 278.318.019, 96 dez/11 262.121.592, 12 

Média de Pessoas por 
Domicílio  
(Censo 2010) 

3, 51 
Repasse 

até 
dez/11 

2.101.553.414, 45 
Repasse 

até 
dez/11 

2.628.012.084, 18 

Quantidade de 
Municípios 

167         

Transferência de Renda 

Programa Famílias Repasse do mês dez/11 Repasse acum. até dez/11 

Bolsa Família 349.595 40.988.286, 00 447.731.212, 00 

Cartão Alimentação 144 7.200, 00 121.200, 00 

Total  349.739 40.995.486, 00 447.852.412, 00 

Estimativa de Famílias Pobres - Perfil Bolsa Família. (Pnad 2006): 319.016 / Cobertura: 109, 59% 

Estimativa de Famílias de Baixa Renda (Pnad 2006): 487.567 / Cobertura: 107, 81% 

    Referência do mês dez/11 

Cadastro 
Único 

Total de Famílias Cadastradas   566.608 

Total de Cadastros Válidos   - 

Total de Cadastros Atualizados   - 

Total de Famílias Cadastradas com renda per capita 
mensal de até 1/2 salário mínimo 

  525.666 

Total de Cadastros Válidos com renda per capita 
mensal de até 1/2 salário mínimo 

  - 

Total de Cadastros Atualizados com renda per capita 
mensal de até 1/2 salário mínimo 

  - 

Total de Famílias Cadastradas com renda per capita 
mensal de até R$ 140, 00 

  451.439 
 

 

    Referência (2010) 

IDF 
Estadual 

Índice de Desenvolvimento Familiar (IDF Estadual) 0.57   

Vulnerabilidade 0.71   

Acesso ao conhecimento 0.36   

Acesso ao trabalho 0.18   

Disponibilidade de recursos 0.44   

Desenvolvimento infantil 0.95   

Condição Habitacional 0.77   

Fonte: Brasil (2012). 
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Com relação à questão social, o Estado do Rio Grande do Norte é beneficiado 

por programas sociais do governo federal voltados para a população que se encontra 

em situação de vulnerabilidade social. O Quadro 9 fornece um resumo dessa questão.  

Com o alto índice de analfabetismo no Estado, é presumido que um grande 

número de pessoas desse segmento esteja inserido em algum programa de 

transferência de renda do governo federal.  

É pertinente salientar que, mesmo com números que atestam uma taxa de 

crescimento em escala crescente, o Rio Grande do Norte ainda convive com sérios 

problemas estruturais, que estão representados no analfabetismo, no alto índice de 

pobreza, no baixo poder aquisitivo da população, na concentração de terra, dentre 

outros. De acordo com Silva (2011, p. 45): 

 

A leitura desses dados indica que o crescimento econômico do 
Estado não foi devidamente acompanhado de uma elevação do 
padrão de vida de toda a população e esta localizadas em alguns 
setores que se transforma em “focos modernos de produção”, 
seguindo assim o modelo de desenvolvimento adotado em nível 
nacional. 

  

Assim, de acordo com Silva (2011, p. 46): 

 

Esses focos de desenvolvimento concentram-se na Costa Oriental, 
sobretudo em Natal e no Noroeste, em função da presença do 
complexo minerador e de polo agroindustrial Açu-Mossoró. [...] As 
demais regiões do estado apresentam-se como áreas de baixo 
dinamismo. 

 

Em se tratando de assentamentos rurais de reforma agrária ou propriamente 

falando da questão agrária, o Estado, mesmo com avanços significativos, ainda 

convive com alguns problemas no tocante à concentração de terras, mas, ao longo 

do tempo, essa realidade fora aos poucos sendo modificada. 

 Araújo (2005), no contexto que emerge os assentamentos rurais, destaca 

que “no processo de construção do assentamento, a necessidade de políticas 

públicas torna-se crucial para assegurar sua continuidade”. Assim, os 

assentamentos rurais resultam das demandas dos trabalhadores por terra e por 

reforma agrária, sendo que o Estado se vê obrigado a atender a essas demandas, a 

desapropriar, fazer a emissão de posse.  
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No entanto, isso não significa que esses dois aspectos atendam às 

demandas e reinvindicações dos assentados, ao contrário, terminando essa etapa, 

os mesmos voltam à cena buscando políticas públicas para assegurar sua 

continuidade nas suas respectivas áreas. 

Essa realidade de luta por melhores condições de vida e politicas públicas 

implica na atuação do Estado no sentido de implementar, dar condições para aqueles 

continuarem nos assentamentos, mas esse fato também pode ser entendido como 

uma forma de conter, diminuir, apaziguar as lutas dos trabalhadores rurais. 

 Araújo (2005, p. 93) continua suas observações sobre os assentamentos e a 

importância das políticas públicas, afirmando que: “os assentamentos são, pois, o 

resultado de um longo processo, no qual a marca da exclusão dos trabalhadores 

rurais estivera sempre presente, mas também a busca de seu rompimento e da 

constituição de uma identidade”. 

 

Figura 5 – Assentamentos rurais no RN 

 
Fonte: Cruz (2013a). 

 

Os assentamentos rurais no Rio Grande do Norte foram formados inicialmente 

nos anos de 1970. Atualmente, segundo dados do INCRA (apud COELHO, 2011), 

existem 279 assentamentos no Estado, distribuídos de forma desigual em se tratando 
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das subdivisões das regiões do Rio Grande do Norte, conforme mostra a Figura 5. 

Diante dessa afirmativa, foi proposto estudar os programas voltados para esses 

espaços, precisamente três assentamentos já citados e que são descritos e 

analisados no próximo tópico, relacionando-os com a atuação dos agentes 

governamentais e não governamentais na implementação do Programa ATES. 

 

5.1 ANÁLISE DOS ASSENTAMENTOS E APREENSÕES DOS AGENTES 

EXTENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS QUANTO AO PROGRAMA ATES 

 

Para se compreender o processo de implementação de uma determinada 

política/programa/projeto numa perspectiva de avaliação processual, foram 

realizadas, como já citado na introdução, a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de 

campo, constituindo-se num estudo de casos múltiplos em três assentamentos rurais 

no Estado do Rio Grande do Norte, cada um de municípios diferentes. 

 A Figura 6 mostra os municípios onde estão localizados os assentamentos 

rurais objeto da pesquisa, Moacir Lucena (Apodi-RN), Monte Alegre I (Upanema-RN) 

e Cabelo de Negro (Mossoró-RN), dentre outros assentamentos da região. 

 

Figura 6 – Assentamentos rurais por municípios envolvidos na pesquisa 

 
Fonte: Cruz (2013b). 
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A priori, foi exposto o primeiro assentamento locus da pesquisa de campo, 

realizada em maio e junho de 2012. 

Assim, para efeitos didáticos, foram apresentados os dados quantitativos e 

posteriormente feita uma análise qualitativa dos números apreendidos sob a ótica 

dos assentados, seguida da apresentação das falas dos agentes extensionistas das 

ONGs e dos agentes mediadores do INCRA, precisamente aqueles que trabalham 

diretamente com os assentamentos rurais e os respectivos programas. 

A abordagem foi prioritariamente qualitativa, a qual Minayo (2005) ensina que 

se aplica ao estudo da história, das relações, das representações, das crenças, 

percepções e opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito 

de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam.  

Do mesmo modo Deslauriers e Kérisit (2010), ao abordarem a importância 

da pesquisa qualitativa, explicam que nela o pesquisador propõe uma questão e 

colhe informações para respondê-la, trata os dados, analisa-os e tenta demonstrar, 

eles permitem responder ao seu problema inicial. Neste sentido, o estudo perpassa 

tanto uma abordagem quantitativa como qualitativa, sendo que esta última 

apresenta-se de forma mais contundente, porém não invalidando outras. 

 

5.1.1 Projeto de Assentamento Moacir Lucena – Apodi-RN 

 

No início da pesquisa de campo (maio e junho de 2012), foi apresentado aos 

assentados o que se estava propondo, os objetivos para a realização da pesquisa, 

explicando de forma clara que eles poderiam ficar à vontade para participar ou não 

da pesquisa, sendo que, caso aceitassem, assinariam um termo de compromisso 

mostrando que estavam sabendo do que se tratava. 

O primeiro encontro-visita foi para apresentação da pesquisa. Outro 

momento foi para se conhecer toda a área do assentamento, tendo em vista as suas 

aparições em rede nacional por um canal de televisão, revistas, dissertações e 

teses. Ainda, conversou-se com as lideranças locais, como o presidente da 

associação e o grupo de mulheres e jovens. No encontro seguinte deu-se início a 

aplicação dos questionários e entrevistas. 

Vale salientar que dois agentes extensionistas da COOPERVIDA (um 

agrônomo e uma zootecnista) se fizeram presentes durante a pesquisa, 

acompanhando o percurso no tocante ao conhecimento da parte física do 
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assentamento. Eles explicaram algumas questões, como: tipo de solo, por que 

determinada plantação foi mais viável do que outra, bem como a não exploração do 

tipo de vegetação nativa, mostrando a importância das mesmas para aquela área. 

 

Figura 7 – Encontro-visita no Assentamento Moacir Lucena 

 
Fonte: Góis (2012). 

 

Num primeiro momento desta análise, as tabelas apresentam o perfil dos 

pesquisados e no segundo destacam as questões que envolvem diretamente a 

avaliação do Programa ATES no assentamento acima referendado. 

 

Tabela 2 – Perfil dos assentados – Moacir Lucena 

Sexo Nº de pesquisados Porcentagem 

Masculino 10 56% 
Feminino 08 44% 

Total 18 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

 

A Tabela 2 aponta um perfil comum aos demais assentamentos 

pesquisados, nos quais a presença masculina é predominante, sendo líderes e 

membros de movimentos sociais rurais na luta por reforma agrária.  

 

Tabela 3 – Conhecimento do Programa ATES – Moacir Lucena 

Conhecimento Nº de pesquisados Porcentagem 

Sim 18 100% 
Não – – 

Total 18 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 
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Quanto ao conhecimento do programa, os pesquisados afirmaram, na sua 

totalidade, ter ciência do mesmo (Tabela 3). Desse modo, essas afirmativas podem 

ser entendidas como algo positivo e importante quando se trata do processo de 

implementação, pois os sujeitos, ao conhecerem, facilitam em parte o momento da 

implementação de uma política, programa, projeto. 

 

Tabela 4 – Implementação do Programa ATES na avaliação dos assentados – 
Moacir Lucena 

Aspecto Nº de pesquisados Porcentagem 

Bom 12 67% 
Ótimo 06 33% 
Ruim – – 

Total 18 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

 

A Tabela 4 explicita em números a opinião do aspecto bom e ótimo, em se 

tratando da implementação do Programa ATES, sobressaindo o bom. 

 

Tabela 5 – Relação da prática/estratégia dos agentes extensionistas versus o 
manual operacional – Moacir Lucena 

 Nº de pesquisados Porcentagem 

Sim 18 100% 
Não – – 

Total 18 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

 

A Tabela 5 retrata a relação entre o manual operacional e a prática dos 

agentes extensionistas, sendo unânime que são correspondentes. 

Para se entender o programa a partir da concepção dos assentados, recorreu-

se também à pesquisa realizada por Judith Tendler na década de 1980 no Estado do 

Ceará, cujos desdobramentos resultaram em um livro intitulado Bom Governo dos 

Trópicos: uma visão crítica. Versando e discutindo sobre diversos programas, dentre 

eles o de extensão rural, a autora cita a relação entre as instituições, os agentes 

extensionistas de instituições públicas e privadas e agricultores de três comunidades 

diferentes. A autora denomina a relação dos extensionistas com os agricultores de um 

arranjo incomum. Fazendo uma análise comparativa dos estudos de Tendler com esta 

pesquisa, são encontradas algumas similaridades. 

 

Em Moacir Lucena o arranjo entre os agentes e os assentados foi 
“realmente” incomum, primeiro por esse assentamento não ter sido 
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contemplado (licitação/chamada pública) com o programa, mesmo 
assim os agentes continuaram com a assessoria técnica 
“aproveitando” o tempo que tinham para realizar naquele 
assentamento e ir ao mesmo tempo implementando o Programa 
ATES, dividiam-se em duplas para que pudessem atender a todas as 
demandas daquela área e reafirmar o compromisso assumido 
quando ainda especulava-se sobre a chamada pública (entrevista 
concedida por zootecnista da COOPERVIDA Mossoró, maio 2012). 

 

Quanto às Tabelas 6, 7 e 8, serão comentadas e discutidas a partir das falas 

dos assentados logo após a descrição. Antes, porém, é necessária uma breve 

retrospectiva do assentamento para se adentrar nas respostas e análise das falas, 

tendo como base a literatura específica que trata da implementação. 

 

Tabela 6 – Percepção de diferentes estratégias de implementação: agentes das 
instituições governamentais, instituições privadas e ONGs – Moacir 
Lucena 

 Nº de pesquisados Porcentagem 

Sim 17 94% 
Não 01  6% 

Total 18 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

 

Tabela 7 – Avaliação do Programa ATES na visão dos assentados – Moacir 
Lucena 

Avaliação Nº de pesquisados Porcentagem 

Bom 15 83% 
Ótimo 03 17% 
Ruim – – 

Total 18 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

 

Tabela 8 – Mudanças no assentamento com a implementação do Programa 
ATES – Moacir Lucena 

 Nº de pesquisados Porcentagem 

Sim 18 100% 
Não – – 

Total 18 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

 

O assentamento rural Moacir Lucena localiza-se no município de Apodi, a 

uma distância de 24 km da sede. Abrange uma área de 549,91 ha 

aproximadamente, sendo que cada família pode dispor de 19,6 ha. A criação do 

assentamento não ocorreu de forma pacífica. De acordo com Vasconcelos (2005), 

esse projeto de assentamento (PA) teve seu início marcado por conflitos entre os 

trabalhadores rurais e os proprietários da antiga Fazenda Boca da Mata. 
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O nome Moacir Lucena representa uma homenagem realizada pelos 

trabalhadores rurais ao então presidente do Sindicato Rural de Apodi, que esteve 

sempre presente na luta pela desapropriação. 

A princípio os assentados contaram com a mediação do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Apodi, Comissão Pastoral da Terra e posteriormente do 

INCRA, representado por um funcionário do setor jurídico. Através da Portaria nº 38, 

de 27 de maio de 1998, foi decretada a desapropriação da Fazenda Boca da Mata. 

Segundo Lira (2010, p. 30): 

 

O assentamento é composto por 20 famílias assentadas e sete 
agregados tendo uma área territorial totalizada em 549,91 ha, 
apresentando uma área média por família dividida por lotes de 
aproximadamente 19,6 ha e ainda de 50 ha de área desmatada e 
cerca de 59,07 há de área coletiva. O PA está localizado à esquerda 
da BR 405, sentido Apodi – Mossoró, com acesso pela estrada à 
altura da comunidade de Soledade, distanciando-se a 24 km do 
município de Apodi. 

 

O assentamento em foco tem sido um lugar comumente estudado por 

agrônomos, sociólogos, pedagogos e outros profissionais da região, além das 

universidades, com projetos de pesquisa e de intervenção, como é o caso da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) e da Universidade Federal 

Rural do Semiárido (UFERSA) (2009, 2010), tendo em vista algumas 

particularidades, destacando-se a experiência com a agroecologia. Muito embora 

alguns pesquisadores afirmem que agroecologia é importante, dizem ao mesmo 

tempo que é difícil de ser implementada, pois não traz lucros, não tem comércio e os 

assentados precisam sobreviver; em Moacir Lucena os assentados mostram outra 

realidade. Veja-se esse fato apontado por um pesquisador ao tratar da importância 

da agroecologia naquela área:  

 

A unidade de manejo da caatinga foi criada em Moacir Lucena 
devido à necessidade de conscientização da comunidade em relação 
à preservação do meio ambiente, no sentido de usar tecnologias 
apropriadas e que fossem adaptadas à região, pautada no que 
defende a agroecologia. Esta unidade foi implementada, também na 
tentativa de se resolver o problema da falta de alimentação para os 
caprinos no período de escassez hídrica. Inicialmente, as famílias se 
reuniam para discutir a melhor forma de fazer o raleamento, 
rebaixamento, preparação das mudas e o plantio. Atualmente, a área 
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manejada corresponde a 02 hectares, sendo instalada no lote 
individual da família do Sr. Irapuan (LIRA, 2010, p. 31). 

 

Se a agroecologia pode trazer lucros, tem retorno imediato ou não, os 

assentados de Moacir Lucena mostram que a agroecologia tem comércio, tem 

retorno não a curto prazo, dizem que mais importante que qualquer número é a 

possível sustentabilidade, não precisar usar agrotóxicos, ter práticas saudáveis e o 

cultivo e consumo de inúmeros produtos (frutas, verduras) sem precisar se deslocar 

para outras áreas e cidades, são produtos saudáveis, pois sabem que não contêm 

agrotóxicos. 

Essa realidade é corroborada por um assentado, o qual apresenta as 

dificuldades iniciais do assentamento ao enfatizar o desconhecimento dos 

assentados diante da importância da agroecologia. Mas, com o passar do tempo e o 

apoio de diversas instituições, principalmente da COOPERVIDA e posteriormente 

com o projeto Dom Helder Câmara, ocorreu uma transformação na organização 

produtiva por meio dos conhecimentos agroecológicos adquiridos.  

 

Atualmente com esta seca que estamos enfrentando não podemos 
dizer que não estamos preocupados, mas temos armazenado 
alimentos tanto para nós como para os animais, isto só ocorreu 
porque optamos, escolhemos agroecologia como alternativa para o 
nosso assentamento. Se você [a pesquisadora] for a qualquer 
assentamento deste aqui próximo verá como estão vivendo, estão 
esperando as migalhas do governo, emergência, feira dos candidatos 
e outras coisas, enquanto nós aqui temos quase tudo (entrevista 
concedida por I. M, presidente da Associação do PA Moacir Lucena, 
maio 2012). 

 

Quando o assentado se refere a “quase tudo”, esta expressão diz respeito à 

seguinte produção agropecuária: feijão, arroz, galinha caipira, tomate comum, 

tomate cereja, beterraba, cenoura, coentro, melão, mamão, alface e outros que no 

dia-a-dia realmente são suficientes para alimentar as famílias, não utilizando 

agrotóxicos. Vejam-se nas Figuras 8 e 9 algumas ilustrações que demonstram as 

práticas agroecológicas dos assentados. 

Explicitando, em parte, a fala de um assentado, quando relata que tem 

“quase tudo” no assentamento, em se tratando da sua alimentação, foi verificado 

que realmente as práticas poderiam ser denominadas de agroecológicas, conforme 

literatura específica. 



138 

Figura 8 – Horta orgânica no lote coletivo do Assentamento Moacir Lucena 

 

 
Fonte: Góis (2012). 

 

Figura 9 – Raleamento e rebaixamento da vegetação nativa para conservação 
do solo no Assentamento Moacir Lucena 

 
Fonte: Góis (2012). 

 

Outra atividade existente no assentamento diz respeito à apicultura. 

Segundo um dos assentados pesquisados, em entrevista concedida em maio de 

2012, “foi com os técnicos da COOPERVIDA e juntando com nosso interesse que 

hoje temos a apicultura que serve para quase tudo, aliás, tudo é aproveitado”. 
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Essa realidade apresentada pelo presidente da cooperativa do 

assentamento foi constatada por Lira (2010, p. 31) durante sua pesquisa sobre 

manejo sustentável: 

 

Outra atividade que vem obtendo resultados satisfatórios dentro da 
área manejada é a apicultura, pois com o manejo sustentável houve o 
aumento da flora apícola, elevando assim a produção do mel nas 
colmeias instaladas no assentamento. Essa experiência tem como 
objetivo principal potencializar o manejo integrado da caatinga, 
proporcionando ao ecossistema local a maior diversidade de espécies, 
obtendo se maior quantidade e diversidade de alimentos para o 
rebanho e a preservação de espécies nativas em vias de extinção, 
bem como para utilizar em alimentos para consumo humano. 

 

O manejo da caatinga, conforme o autor, bem como pelos assentados, foi 

uma experiência diferenciada, pois ao mesmo tempo tiveram a preservação das 

espécies nativas, conservação de solo e experiências com diversos sistemas de 

manejo ecológico: “aqui tudo mudou, usamos o mel para quase tudo, pouco usamos 

o açúcar, as crianças gostam, fazemos lambedor e até comercializamos” (entrevista 

concedida por I. M., maio 2012). 

Vasconcelos (2005, p. 37), ao tratar do assentamento e evidenciando a 

viabilidade econômica dentro da lógica da agroecologia, aponta: 

 

O mel é o principal produto da apicultura, por ser o de manejo mais 
fácil. Trata se de um alimento extremamente nutritivo e saudável. [...] 
atualmente é muito utilizado como adoçante, sendo também bastante 
usado na medicina caseira. o mel é recomendado contra a insônia 
[...]deve ainda ser ingerido para aliviar dor na garganta, combate a 
tosse e problema de rins. Pode ainda ser ministrado como auxiliar no 
tratamento de pneumonia, tuberculose, úlcera, dores nas artérias e 
anemia. Na revista “Lancet”, há um artigo que afirma ter o mel o 
poder de restaurar e fortalecer o desempenho do coração. Seus 
efeitos no organismo humano são: imunológico, antibacteriano, anti-
inflamatório, expectorante e regenerativo. 

 

Ainda referindo-se às diversas vantagens da apicultura e, neste caso, em 

Moacir Lucena, a autora elenca inúmeras vantagens do cultivo desse tipo de 

atividade nos assentamentos rurais de reforma agrária, pois, de acordo com seus 

estudos, a apicultura pode contribuir com o desenvolvimento sustentável, por se 

tratar de uma atividade produtiva que gera renda, requer menor tempo de 

dedicação, se comparada a outras atividades, bem como a redução do uso 
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indiscriminado dos agrotóxicos, haja a vista a pouca possibilidade de contaminação 

do mel e morte das abelhas. 

No aspecto social da atividade econômica abordada, Vasconcelos (2005, p. 

36) diz que “os modelos dos projetos de apicultura em áreas de assentamento, 

possibilitam envolvimento dos membros da família e ações coletivas no processo 

produtivo”. No entanto, isso não quer dizer que não há problemas na apicultura em 

áreas de assentamento, como ocorre quando os apiários estão dispostos em locais 

impróprios ou sofrem manejo inadequado.  

Mesmo diante das mudanças no assentamento, os assentados tecem 

algumas considerações sobre o Programa ATES (informalmente implementado): 

 

O programa é bom, mas falta dinheiro para acompanhar as 
atividades planejadas coletivamente. (Assentado 1) 
 
Tivemos mudanças com o programa principalmente na qualidade de 
vida. (Assentado 2) 
 
Se os técnicos do governo tivessem o mesmo compromisso dos 
técnicos da COOPERVIDA, aí era que as coisas melhoravam, mas 
eles têm perfil de escritório. (Assentado 3) 

 

Uma pesquisa realizada por Araújo em 2009 (apud PINHEIRO, 2009, p. 153) 

sobre a agroecologia e a assessoria técnica no RN, ATES e ATER, constatou 

algumas fragilidades do programa, se comparada aos seus princípios norteadores: 

  

Analisando o conteúdo do manual, pode se levantar uma questão 
importante, a partir dos seus objetivos gerais e específicos; será que 
ele não é muito ambicioso, sem foco claro e propósito distante da 
realidade? Nesse sentido, previamente fadado ao fracasso. Pois 
acrescidas aquelas demandas surgidas no dia-a-dia do 
assentamento, a assessoria termina por mergulhar em uma 
diversidade de demandas, correndo o risco, pela atuação genérica, 
de perder se nessas várias frentes, não afirmando nenhuma ação. 

 

Após essa questão, outra se sobressai, alguns assentados pesquisados no 

Assentamento Moacir Lucena atribuem e mostram que as práticas dos agentes 

extensionistas das organizações governamentais são diferentes daquelas utilizadas 

pelos agentes das ONGs que ali se fazem presentes e suas práticas profissionais 

são diferenciadas, pois são compatíveis com aquela realidade (entrevista concedida 

por um assentado, maio 2012). O assentado ainda reafirma que “alguns têm perfil de 
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escritório e aqui não dá certo, queremos alguém que venha para dentro da área, 

tenha compromisso.” 

No entanto, o que faz um técnico ter “perfil de escritório” e o outro “ser mais 

comprometido”? Somente o fato de serem de organizações diferentes, explicando 

uma extensão governamental e outra não governamental? Tentando responder a 

essa questão, mais uma vez se recorreu às contribuições de Tendler (1998), quando 

aborda as práticas dos extensionistas nas localidades estudadas. 

Sobre elas, a autora afirma que, assim como em muitos países chamados 

em desenvolvimento, o serviço de extensão do Ceará tinha uma falta crônica de 

fundos para a manutenção, desde a compra de gasolina para os jipes e para 

reembolsar seus funcionários pelas despesas das visitas de campo. 

Em virtude dessas contenções, a Comunidade de Santana (Ceará) passou 

adotar, estabelecer relações com os agentes que, para Tendler (1998), era 

“incomum”, pois os produtores rurais (pequenos agricultores) definiram qual agente 

extensionista deveria atuar naquela comunidade, partindo de uma realidade 

vivenciada, e os mesmos não obtiveram bons resultados. 

Sobre essa questão, Tendler (1988) afirmou:  

 

A preparação antecipada de uma lista de pedidos os ajudava a 
aproveitar ao máximo o tempo reduzido que durava á visita, disseram 
eles, ao mesmo tempo eles davam uma base para julgar a qualidade 
do seu trabalho. Eles também enfatizaram o elemento confiança que 
tinha propiciado esse arranjo diferente: Em vez de receber um 
agente que não conheciam, eles tinham escolhido seu agente, na 
verdade, eles fizeram um lobby para que houvesse substituição. Eles 
o conheciam anteriormente, pois já tinham tido assistência durante a 
luta pela terra. Ele estava empenhado em algo em que eles mesmos 
acreditavam profundamente – “o processo de reforma agrária, uma 
comunhão de valores profundamente significativa para os produtores 
rurais [...]” 

 

A experiência da Comunidade de Santana resguardando as devidas 

proporções assemelha-se à realidade do Assentamento Moacir Lucena, em se 

tratando da relação entre agentes e comunidades, onde a confiança, preferências e 

escolha do extensionista tanto pelos assentados como próprios agentes, o resultado 

dessa relação incomum foi exitosa, significativa, todos saíram ganhando. A crítica da 

Comunidade de Santana ao técnico da instituição governamental se reproduz em 

Moacir Lucena, aqueles assentados questionam sempre as instituições públicas no 
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trato da assistência técnica e formulam continuamente um questionamento: o 

governo presta assistência? 

Tendler (1998, p. 119) acredita que isso ocorre tendo em vista certa 

“morosidade” das instituições públicas. Ainda, no descompasso de interesses entre 

sujeitos da comunidade e dos agentes extensionistas, os extensionistas 

governamentais “têm um trabalho com linhas padronizadas não consultivas”. 

A realidade apontada pelos pesquisados de Moacir Lucena mostra o que 

está posto nas abordagens que tratam da implementalação de políticas públicas, 

quando no momento da implementação vários fatores podem interferir, 

representando o contexto político, a vontade, os desejos dos implementadores, bem 

como uma boa receptividade por parte dos sujeitos beneficiários.  

Além desses fatores, outros podem ser destacados, conforme a literatura 

que trata da implementação de políticas, aos quais se denominam de “fatores 

limitantes” e que interferem no momento da implementação. Para Rossi e Freeman 

(apud UNICAMP, 1999, p. 108): 

 

São diversas as razões pelas quais, na prática, programas raramente 
são implementados de acordo com o sua concepção original. De 
fato, a implementação de políticas ocorre em um ambiente 
caracterizado por continua mutação alheia à vontade dos 
implementadores. Em primeiro lugar, recursos, prioridades, influencia 
relativa dos agentes encarregados da implementação 
frequentemente mudam. 

 

Esses são, dentre outros, elementos externos que influenciam diretamente 

na implementação. Quando se retrata os tipos de agentes que implementam as 

políticas, o documento do NEPP da UNICAMP (1999, p. 116) destaca: 

 

A implementação de políticas supõe pelo menos dois tipos de 
agentes situados em pontos distintos: agentes encarregados da 
formulação dos termos de operação de um programa ou política, os 
quais tem autoridade para definir os objetivos e o desenho de um 
programa, e os agentes encarregados de executá-los, traduzindo 
suas concepções em medidas concretas de intervenção. 

 

Pressman e Wildavsky (1998) mostram os possíveis obstáculos, mas apontam 

sua concepção de implementação: “[...] o início do processo de implementação dá-se 
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no momento da transformação da política em programa, isto é, quando, por ação de 

uma autoridade, são criadas as condições iniciais de implementação.” 

Por sua complexidade citada anteriormente, o processo de implementação 

de uma política pode falhar, nem sempre se consegue atingir seus objetivos 

principais, ou se atingem de forma pouco eficaz ou eficiente. Divergências entre as 

esferas administrativas e políticas durante a implementação tendem a trazer 

inúmeros problemas, até que a execução torne-se impossível de ser empreendida 

com sucesso pela administração, seja na esfera municipal, estadual e federal.  

Dessa forma, Monteiro e Souza (2006, p. 3) informam que: 

 

Os planejadores de políticas públicas não consideram que no 
momento da implementação há o surgimento de diversas variáveis 
inesperadas e não consideradas na formulação, mas que afetam 
significativamente o desempenho da política pública. Assim, durante 
o processo de implementação, alguns contextos administrativos e 
políticos são importantes para a detecção de problemas de possíveis 
falhas, dentre os quais, destaca se: os instrumentos (mobilização de 
recursos técnicos, institucionais, financeiros e políticos, e as 
condições operacionais, bases de dados com informações 
armazenadas são satisfatórios?). A estratégia de implementação é 
adequada para mobilizar apoio externo o setor privado, setor público 
e terceiro setor e interno, comunicação e integração organizacional 
para o programa? Há resistência dos executores e/ou servidores 
públicos ao programa?. 

  

Ainda é necessária a compreensão de que qualquer realidade é mais 

complexa do que aquilo que consta no manual operacional do programa. No 

entanto, isso não implica que se deve nortear por esse aspecto, deve-se ser fiel ao 

manual operacional do programa mesmo se deparando com inúmeras adversidades 

que possam surgir no decorrer da implementação. 

Esses possíveis imprevistos são também abordados pelos assentados de 

Moacir Lucena e também relembrados por outros assentados (dos assentamentos 

pesquisados) no decorrer da pesquisa, mesmo que de assentamentos diferentes e 

que tiveram o Programa ATES formalmente falando, pois foram contemplados na 

chamada licitação pública. 

Durante a visita e no decorrer da pesquisa de campo, deparou-se com uma 

realidade extremamente singular, levando-se à seguinte indagação: como um 

assentamento inserido no semiárido potiguar, convivendo com as adversidades 

climáticas e de solo, comprovam e mostram que a agroecologia pode dar certo? 
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Destaca-se, a priori, a capacidade organizativa desse grupo. Ao todo são 20 famílias 

que desde sua criação conseguiram, com a assessoria de uma cooperativa, 

desenvolver sua capacidade organizativa, tendo reuniões frequentes para discutir os 

problemas, tornando a agroecologia uma realidade. Neste sentido, afirmaram: 

 

Aqui tudo é discutido coletivamente, nenhuma decisão é tomada 
isoladamente, tudo, mas tudo mesmo que diz respeito a essa 
comunidade todos participam, desde a construção das casas, 
compra de um carro e tipo de cultivo aqui é discutido (entrevista 
concedida por J. H., maio 2012). 

 

As atividades produtivas desenvolvidas em Moacir Lucena são: agricultura 

de sequeiro, com as culturas do milho, feijão e sorgo; fruticultura, com os cultivos de 

caju, acerola, beterraba, mamão, manga, melão e tomate, sendo todas estas 

voltadas para o autoconsumo, e o que eles denominam de “restante da produção” é 

comercializado na feira agroecológica do município sede. Ainda conta com a 

produção de polpa de frutas, que inicialmente passou a ser comercializada para o 

programa PAA na modalidade merenda escolar. 

No entanto, logo sofreram denúncias por parte de pequenos comerciantes e 

agricultores familiares não assentados, e logo encerraram suas atividades no 

tocante à venda direta dos produtos agroecológicos para o programa, tal fato 

ocorreu devido à inexistência ou mesmo os produtos não terem o selo de qualidade 

(exigência do programa). 

Com isso, por um determinado período ficaram fora desse processo, mas com 

a luta do sindicato, junto com os técnicos da cooperativa COOPERVIDA e diálogos 

com setores responsáveis, a Secretaria de Educação do Município de Apodi, criou-se 

o selo de qualidade municipal e o assentamento voltou a comercializar, tendo em vista 

que seus produtos passaram a atender às exigências postas pelo PAA. 

Quanto à infraestrutura física do assentamento, o mesmo conta com uma 

escola de nível fundamental, uma quadra de esportes, uma sala para reuniões e uma 

igreja evangélica. Em se tratando de equipamentos sociais da saúde pública, são 

assistidos por uma equipe do Programa Saúde da Família (PSF) do município de Apodi. 

Nessa dimensão dos cuidados com atenção à saúde os assentados 

demonstram sua insatisfação, pois, segundo os mesmos, a equipe só passa uma 

vez por mês, e em casos de urgências têm que se deslocar até o município de 
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Apodi. Ainda frisam que o médico e o enfermeiro realizam somente atividades 

rotineiras na concepção dos assentados, como: verificação da pressão arterial e de 

estados febris, com o consequente encaminhamento para outros médicos. 

Em se tratando dos agentes que participaram da implementação do 

Programa ATES, a entrevista foi iniciada perguntando como eles avaliaram o 

processo de implementação do programa naquela área, obtendo-se a seguinte 

resposta: “lento, burocrático e com interrupções bruscas de processos” (entrevista 

concedida por J. E. da COOPERVIDA, maio 2012). 

A resposta anteriormente merece uma análise mais criteriosa, considerando 

que o assentamento teve o programa implementado informalmente, ou seja, seguiu e 

acompanhou todas as etapas de forma semelhante ao que deveria ser feito em outros 

assentamentos que obtiveram recursos, no entanto não tiveram acesso ao mesmo 

para aplicá-los de forma satisfatória. Mesmo assim, o assentamento conseguiu se 

diferenciar dos demais quanto ao objetivo maior do programa, que era a proposta da 

agroecologia, possibilidade de um rural calcado em bases sustentáveis. 

Entende-se que algumas questões poderiam explicitar esse diferencial, e foi 

no quesito que tratava das estratégias de implementação que os agentes mostraram 

os seus possíveis avanços diferenciais, melhorias substanciais nas condições de 

vida, comparando-se com as áreas que não tiveram essas experiências. 

Sobre essa realidade, o agente extensionista fez a seguinte afirmativa: 

 

Nós estabelecemos diálogos com as famílias numa tentativa de unir 
as atividades metas do programa com as demandas reais das 
famílias, aproximando da realidade da agricultura familiar e 
fortalecimento neste segmento, qual seja, agroecologia, esta 
realidade começa a ganhar corpo em todo Brasil (entrevista 
concedida por J. E., da COOPERVIDA, maio 2012). 

 

Como um dos objetivos da pesquisa foi colocar as estratégias de 

implementação, a resposta apresentada pelo agente evidencia de certa forma um 

diálogo, uma abertura para ouvir os assentados, discutir a viabilidade da agroecologia 

e novas formas de viver no espaço rural considerando a sustentabilidade. 

Essas são formas de fazer, de operacionalizar, de proceder na 

implementação do programa. Quando se averigua que a base da implementação foi 

o diálogo, pode-se afirmar que essa estratégia pode ser concebida como 

democrática e participativa e e relacionada ao botom-up ou de baixo para cima.  
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Outro aspecto denominado de inovador, na perspectiva do agente 

extensionista, diz respeito à palavra “diálogo”, e isso é bem aceito pelos assentados, 

os quais, quando se remetem à atuação dos extensionistas das instituições 

governamentais, citam que “eles já chegam com um papel na mão, tudo escrito e 

impondo algumas coisas para nós. Eles são funcionários de escritório” (entrevista 

concedida por J. H., jun. 2012). 

Se fosse possível denominar essa ação de estratégia, diferente de botom- 

up poderia ser denominada de cima para baixo (top-down). O não fazer, ou uma 

visita dos agentes governamentais sem uma pauta estabelecida, ou mesmo 

trazendo “pacotes de informações” prontas, também é uma estratégia, o problema 

reside nos seus resultados, sua eficácia ou não. 

Na linguagem de Freire (1975), o diálogo é de fundamental importância, não 

deve haver imposição de conhecimentos entre os agentes e os trabalhadores, que 

neste caso se refere aos assentados rurais de reforma agrária. 

Deve-se atentar para as mudanças com essas formas de operacionalizar/ 

implementar o programa em foco e seus resultados, neste caso, procurando 

compreender se houve eficácia e mudanças nos assentamentos pesquisados. 

Outra questão/pergunta da pesquisa diz respeito aos desafios postos no 

tocante ao que está no manual operacional do programa e sua implementação no 

assentamento e como isso ocorreu. Neste sentido, os agentes foram enfáticos: 

 

A proposta teórica é ótima e se aproxima da realidade de Moacir 
Lucena, mas precisa ser revisto, pois faltam investimentos e ainda a 
cultura de outras práticas que não sejam agroecológicas é muito 
forte, mas enquanto técnicos podemos fazer a diferença, no entanto 
não podemos negar não é tão fácil seguir rigorosamente o que está 
no manual, até porque nós ainda estamos vivendo um momento de 
transição agroecológica, então temos inúmeros desafios, mas é 
possível (entrevista concedida por J. E., jun. 2012). 

 

Quanto à questão da vivência de um momento de transição para a 

agroecologia, ou se ela já está de fato sendo de uma forma mais geral uma prática 

no espaço rural, Carmo (2000, p. 243) relata: 

 

Embora a ecologização da agricultura faça parte do seu escopo 
teórico, a agroecologia é considerada um campo do conhecimento e 
de investigação científica, além de oferecer ferramentas importantes 
para intervenção na realidade. Como uma estratégia metodológica, 
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tem potencial para avaliar o efeito das tecnologias sobre o 
ecossistema e a sociedade. A agroecologia é considerada um novo 
enfoque científico que representa um salto de qualidade em direção 
à agricultura com sustentabilidade em seus aspectos 
multidimensionais. Ademais, ela também é vista como estratégia 
metodológica de transformação social. [...] A agroecologia é o 
manejo ecológico dos recursos naturais por meio de ações sociais 
coletivas que mostram alternativas á atual crise civilizatória. 

 

A afirmativa supracitada, mesmo que a autora não faça referência ao 

assentamento estudado, corrobora parcialmente com as falas dos assentados, bem 

como dos agentes extensionistas, quando evidenciam a agroecologia como a 

alternativa mais viável para a atual conjuntura, principalmente no espaço rural, onde 

ainda permanece, por parte de alguns empresários do agronegócio da fruticultura 

irrigada, a prática da agricultura convencional, a qual se apresenta como alternativa 

mais rápida, pois a produção e a comercialização são em curto prazo, mas 

desconsidera os danos nocivos ao meio ambiente e à saúde humana. 

São constatadas, na citação anterior e nas falas dos sujeitos, possibilidades 

exitosas de implementação do programa se for relacionado com seu objetivo maior, 

que é a agroecologia. Muito embora o agente afirme que alguns aspectos dependem 

dos técnicos, por outro lado observa-se que os desafios, como a predominância 

muito forte de outro tipo de prática que não seja a agroecológica, reforçam que não 

é tão fácil seguir rigorosamente o manual operacional do programa, mas é uma 

opção/caminho possível. 

É compreensível a afirmação do agente ao se levar em consideração os 

objetivos do programa, o perfil do profissional exigido e a possibilidade de um novo 

rural, o que vai aos poucos se distanciando da realidade. Entende-se que não é um 

programa em si que transforma completamente uma determinada realidade. Pode 

até gerar algumas mudanças, mas obter um novo é “um sonho com possibilidades em 

longo prazo”. Conforme o Ministério do Desenvolvimento Agrário (BRASIL, 2004, p. 7): 

 

Adotar uma abordagem multidisciplinar, interdisciplinar, estimulando 
a adoção de novos enfoques metodológicos participativos e de um 
paradigma tecnológico baseado nos princípios da agroecologia [...] 
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. 
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As exigências que estão contempladas no Programa ATES, como a de que 

os profissionais devem possuir saberes diversos para atuarem, são também 

abordadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Entretanto, no 

manual operacional não consta em qualquer parte capacitação desses profissionais, 

levando-se em consideração a agroecologia como algo eminentemente novo. 

De acordo com entrevistas com um agente extensionista, o mesmo elabora 

algumas considerações sobre o programa, suas exigências e fragilidades: 

 

Que programa? Que assessoria? No Rio Grande do Norte não temos 
uma ATES de verdade, exceto casos isolados, os governos, nas 
suas três esferas, não priorizam a agricultura familiar tampouco a 
extensão rural, os programas são semestrais, cheios de utopias, 
elaborados em escritórios burocráticos e os editais são feitos para 
que não haja contratação de assessores [...] Ainda há pouca 
liberdade para as ONGs implementarem suas estratégias, as 
estratégias no manual vêm de cima para baixo, é realizar oficina de 
caprinocultura onde não há caprino, dia de campo da cajulcultura 
onde não há caju, oficina de artesanato onde ninguém se interessa 
por isto e não há liberdade para realizar um dia de campo acerca de 
horticulturas em uma área de produção de hortas somente por esta 
atividade não constar na grade de execução de atividades naquele 
período (entrevista concedida por A.T., jun. 2012). 

  

A fala do extensionista traz mais uma vez para o centro das discussões dos 

pesquisadores, dos núcleos de pesquisas e outras instituições que trabalham 

diretamente com avaliação de políticas públicas, o questionamento sobre: como são 

elaboradas, implementadas as políticas? Ao que parece e pode ser identificado 

preliminarmente através da literatura estudada, foi a predominância autoritária do 

processo de implementação, desconsiderando as particularidades locais, regionais 

tanto no tocante a cultura, condições climáticas e arranjos institucionais existentes.  

As inquietações e os desabafos do entrevistado demonstram, de um lado, 

que o Programa ATES até então não tinha sido abordado por outros pesquisados, 

os quais citam que os elaboradores ou aqueles que estão “na linha de frente” dos 

programas não estão preocupados com a agricultura familiar, assessoria e novas 

ruralidades, para aqueles a assessoria é pontual, as estratégias já vêm prontas e 

devem ser somente implementadas sem possibilidades de serem redefinidas, 

adequadas à realidade, ao contexto e às condições do assentamento. 

O entrevistado continua o desabafo, dizendo que:  
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O programa não respeita as diferenças regionais, os mesmos 
princípios valem para o Rio Grande do Norte e o Amazonas. Os 
principais obstáculos no tocante à agroecologia é sua falta de renda 
em curto prazo, eles precisam sobreviver [...]. (entrevista concedida 
por A. T., jun. 2012). 

 

Em se tratando da implementação do programa e suas possíveis mudanças 

no assentamento, as respostas foram as seguintes: 

 

Sim, tivemos. Mas algumas práticas, cultura e possibilidades da 
agroecologia já era algo presente no nosso cotidiano, mas com o 
programa isto veio sendo reforçado, agora não podemos negar que 
com a aprovação da lei de ATER deveria melhorar a execução 
principalmente no tocante à continuidade, porém o processo é 
burocrático mesmo e emperra nosso trabalho, mesmo que não 
contemplado no edital buscamos implementar o programa como 
deveria, mas tivemos obstáculos, isso é inegável (entrevista 
concedida por J. E., maio de 2012). 

 

Por último, foi indagado sobre quais as considerações, qual a visão, em 

linhas gerais, que tinha do programa, das estratégias ou, propriamente falando, qual 

a avaliação que faria do programa em estudo, tendo respondido o seguinte: 

 

O programa é importante, possível, mas necessita de ajustes na sua 
abordagem administrativa, além de ser muito burocrático o acesso 
das ONGs nas chamadas públicas. Quando acontece uma 
contratação o monitoramento é mal feito e demorado, situação esta 
que dificulta muito a manutenção das atividades externas (no 
assentamento) (entrevista concedida por J. E. maio 2012). 

 

A realidade acima exposta foi também averiguada por Pinheiro (2009, p. 150), 

que indagou de um integrante da equipe de articulação do programa sobre o manual, 

seus princípios e perspectivas de uma nova assessoria, e o mesmo respondeu:  

 

O problema é operacionalizar. Porque, primeiro o INCRA não 
definiu um modelo para fazer com que o Programa ATES 
funcionasse de forma razoável, além da dificuldade com que os 
seus quadros de funcionários acompanhassem a sua execução do 
programa. 

 

Vale salientar que o manual em si pode ser considerado um avanço, mesmo 

com todas as dificuldades apontadas, pois até então poucos programas ou, por que 
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não dizer, quais foram os programas direcionados para o espaço rural que deram 

tanta visibilidade a uma nova proposta de agricultura, novas possibilidades de viver 

nesse espaço, que não fosse visto e marcado pela pobreza extrema em se tratando 

de produção, segurança alimentar e a proposta da agroecologia, como algo definidor 

de tempos ou períodos históricos no espaço rural brasileiro, não se esquecendo de 

evidenciar certo protagonismo dos assentados rurais quando participam e discutem 

o que deve ser em parte realizado nas áreas em que vivem. 

Ao se analisar algumas considerações do agente extensionista e de um 

assentado,  em Moacir Lucena foram constatados alguns elementos expressivos de 

que as estratégias utilizadas pelos mesmos tornaram-se um diferencial. Ressalta-se, 

a título de exemplo, quando eles afirmam que tudo é dialogado, que não se toma 

decisão isoladamente, as reuniões são constantes, o agente extensionista apresenta 

o que considera viável para aquela área e logo passam a analisar, observando se é 

realmente o que estão querendo naquele determinado momento e se aquele tipo de 

cultura agrícola é a mais viável para eles. 

Nessa direção, ao mesmo tempo informam que os dirigentes, aqueles que 

estão no topo da hierarquia, neste caso o INCRA, são mais burocráticos ainda, 

dificultam o acesso aos editais ao inserirem exigências que dificilmente uma 

instituição não governamental de pequeno porte terá acesso. Com isso, outras 

organizações, como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE) e ONGs de grande porte já bastante conhecidas podem concorrer, 

havendo uma disputa desigual pelos mesmos recursos financeiros. 

Destaca-se, como uma das estratégias, que está sendo concebido numa 

abordagem utilizada na pesquisa e fundamentada nas produções do NEPP, o 

diálogo, as reuniões, a escuta, e não a imposição por parte dos extensionistas, 

fazendo a diferença ao mesmo tempo em que as decisões são de baixo para cima. 

Em outro momento da pesquisa um assentado afirma que “os técnicos da EMATER 

já chegam à área com todo um discurso pronto, como se fosse um mero repasse de 

informações, não dá tempo nem de discutir o que vieram fazer, o que queremos 

saber” (entrevista concedida por J. H., maio 2012). 

Nesse sentido, o “não fazer”, ou “trazer tudo pronto” pode ser também uma 

estratégia, já que, segundo o NEPP da UNICAMP (1999), “estas são escolhas, 

preferências”. E, de certa forma, ser omisso quanto às suas devidas obrigações é 

também uma estratégia. 
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5.1.2 Projeto de Assentamento Monte Alegre I – Upanema-RN 

 

Para dar continuidade à análise e avaliação do Programa ATES, utilizando-

se como parte dos recursos metodológicos o estudo de casos múltiplos, no 

momento da implementação de políticas, será apresentado o Assentamento Monte 

Alegre I, localizado no município de Upanema, a uma distância de 13 km do 

munícipio de Governador Dix-Sept Rosado, à margem direita da BR que liga as 

cidades de Campo Grande a Upanema. 

Os assentados desse PA tiveram a implementação do programa pela 

Assessoria, Consultoria e Capacitação Técnica Orientada Sustentável (ATOS), 

tendo como sede o município de Caraúbas. Conforme documentos institucionais 

(junho/2012), a ATOS se constitui em uma organização da sociedade civil de 

interesse público, sem fins lucrativos, fundada em 2000. 

A ATOS (2011) atua no campo rural, assessorando e capacitando os 

trabalhadores da agricultura familiar e assentados advindos da reforma agrária, 

tendo como objetivo geral atuar nessas áreas buscando o desenvolvimento 

sustentável, através das ações de capacitação, assessoria e consultoria, onde o 

instrumento básico são metodologias participativas que buscam autonomia e 

fortalecimento do saber local. 

O Assentamento Monte Alegre I, em termos de infraestrutura, segue a 

realidade dos PAs estudados. Tem um número considerável de famílias (96), 

encontra-se geograficamente entre dois municípios, buscam alternativas/resoluções 

para alguns problemas de ordem social e ambiental nos municípios vizinhos. Mesmo 

que naquele espaço haja equipamentos sociais, alguns problemas que não foram 

averiguados nos demais PAs aparecem nele, apresentando uma realidade bastante 

preocupante do ponto de organizacional, onde o desvio dos recursos públicos foi 

constatado naquele espaço, a partir da fala de alguns assentados no decorrer da 

apresentação da pesquisa.  

De acordo com as apreensões de um técnico, o assentamento já passou por 

inúmeros problemas, fato que possibilitou a saída de alguns assentados que ali 

viviam. Mesmo antes de se adentrar na pesquisa de campo e aplicação dos 

questionários, o agente citado foi aos poucos enumerando problemas de ordens 

diversas, e destacou: 
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A quadra de esporte aqui existente, como você verá nas fotos, é uma 
porcaria, na verdade foi o maior desvio de dinheiro existente aqui. O 
dinheiro foi fruto de uma parceria da Caixa Econômica Federal e 
prefeitura municipal, um volume de dinheiro que hoje não podemos 
dizer quanto era, sei que era uma coisa de outro mundo para 
construir uma pequena quadra, mas resultou nisto que você está 
vendo e nas fotos parece que fica pior (entrevista concedida por J. 
A., técnico agrícola e membro de uma cooperativa, jun. 2012). 

 

Como já dito, a fala do técnico começou bem antes de se tratar do Programa 

ATES. Percebe-se que, tendo em vista a sua atuação naquela área, através de uma 

cooperativa que não foi a ATOS e concomitantemente não participou do processo de 

implementação do programa, o agente ficou mais à vontade para evidenciar o que 

denominou de desvios de recursos e descaso das instituições. 

A título de exemplo, a Figura 10 a seguir retrata a quadra de esporte 

inacabada, mas que, segundo o técnico citado, teve em sua construção um volume 

de recursos no seu projeto inicial e, por razões desconhecidas, não foi finalizada, 

mostrando o desvio dos recursos e o descaso das instituições governamentais e não 

governamentais com aquela área. 

 

Figura 10 – Quadra de esporte do Assentamento Monte Alegre I 

 
Fonte: Góis (2012) 

 

Atualmente o PA conta com 1 escola que funciona com recursos da prefeitura 

municipal de Upanema desde a 1ª série do nível fundamental até a 5ª. Quanto às 
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demais séries, os jovens se deslocam até a cidade mais próxima, em ônibus para a 

cidade de Upanema e em pau de arara para Caraúbas. Sobre essa realidade, o 

técnico relatou: “aqui é assim, uma divisão até no tipo de carro, veja você viajar quase 

15 km de pau de arara, arriscando a vida” (entrevista concedida por J. A., jun. 2012). 

Em se tratando da questão de equipamentos de saúde pública, não há no 

PA um posto de saúde, repetindo-se a realidade de Moacir Lucena, os assentados 

são atendidos de 15 em 15 dias por uma equipe do Programa Saúde da Família 

(PSF), não considerando o suficiente para atender às demandas daquela área:  

“Aqui nós temos muita gente, antes tínhamos mais famílias, mesmo assim não 

adivinhamos o dia que um vai adoecer, neste caso vamos para Caraúbas, 

Governador Dix Sept Rosado e até mesmo para Mossoró” (entrevista concedida por 

assentado, jun. 2012). 

Outros equipamentos apresentados foram três igrejas, sendo duas 

evangélicas e uma católica. Conforme o técnico citado, os assentados são divididos 

até mesmo em termos de religião: “você, durante sua pesquisa, já viu três igrejas 

num mesmo assentamento? Aqui há certo fanatismo e também divisão até na 

religião” (entrevista concedida por J. A., jun. 2012). 

As informações e críticas realizadas tanto pelo técnico como pelos 

assentados ocorreram antes de começarem as entrevistas e questionários, no 

decorrer da apresentação da pesquisa foram citados os objetivos, as perguntas e a 

possibilidade de aceitarem respondê-las, mas eles foram de imediato versando 

sobre os problemas ali existentes e já elencados acima.  

Acredita-se que a postura do técnico, ao expor os diversos problemas do 

assentamento, se deve ao fato de ele não ter participado da implementação do 

programa, e os assentados ficaram mais à vontade para discorrerem sobre os 

problemas pelo fato de o assentamento estar passando por um processo de total 

descrédito quanto à atuação das instituições. Sobre essa questão os assentados 

foram unânimes quando afirmaram que a questão da organização, a discussão sobre 

organização produtiva e a discussão sobre coletividade eram bastante frágeis17. 

 

                                                           
17 É importante frisar as inúmeras dificuldades de acesso a essa área, enfrentadas tanto pelos 

assentados quando pela pesquisadora para realizar a pesquisa in loco, pois os assentados 
queriam saber quem era, o que queria e o que gostaria de saber. Por outro lado, há violência 
(assaltos) no entorno do assentamento. Por duas vezes as entrevistas e questionários deixaram de 
ser realizadas, pois nos dois dias que antecederam o encontro ocorreu um assalto no percurso até 
chegar ao assentamento, e segundo os assentados esse acontecimento tem sido comum. 
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Figura 11 – Vila principal do Assentamento Monte Alegre I 

 
Fonte: Góis (2012). 

 

As insatisfações apresentadas são explicadas por alguns estudiosos, 

quando se referem à recusa à precariedade, à luta pela participação na conformação 

dos espaços públicos e um esforço de serem vistos e ouvidos e, assim, romperem 

com o anonimato. Arendt (1987, p. 67), ao tratar dessa realidade, da luta dos 

sujeitos para serem vistos e ouvidos, aponta: 

 

Ser visto e ser ouvido por outros é importante pelo fato de que todos 
veem e ouvem por ângulos diferentes. Este é o significado da vida 
pública, em comparação com a qual até mesmo a mais fecunda e 
satisfatória vida familiar pode oferecer: somente o prolongamento ou 
a multiplicação de cada indivíduo, com seus respectivos aspectos e 
perspectivas. 

 

Obviamente as falas objetivavam mostrar como estava e como foi a 

realidade daquele PA antes e depois de uma assessoria técnica (a ATOS, citada no 

início deste tópico). Mesmo que nas entrelinhas estivessem criticando a assessoria, 

concretamente falando foi observado que eles gostariam de ser, naquele momento, 

escutados e vistos, como aponta Arendt (1987) abordando a discussão de 

participação, espaços públicos e a condição humana.  

Ainda sobre a infraestrutura, foram averiguados três poços perfurados, sendo 

considerados suficientes para as famílias, um se destina para os animais e outras 

atividades e um para consumo humano. Um ponto crítico constatado e depois narrado 

por aqueles sujeitos diz respeito à vegetação, a qual passou a ser utilizada como fonte 

de renda no período pós-assessoria. O agente extensionista afirmou que “alguns 

assentados esqueceram o que foi dito” (entrevista concedida por J. A., jun. 2012). 
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Atualmente retiram parte da vegetação nativa para venda – comercialização 

da lenha, fornos de calcário e construções. Se porventura se tentasse relacionar 

essa questão com a agroecologia, de imediato poderia ser afirmado que o 

assentamento se distancia dessa nova possibilidade de assentamento 

autossustentável, a exemplo de outros. No entanto, será visto nas entrevistas a 

seguir as abordagens e questionamentos sobre o programa e a agroecologia como 

questão central do Programa ATES.  

 

Figura 12 – Experiências agroecológicas no Assentamento Monte Alegre I 

 

Fonte: Góis (2012). 

 

Veja-se na Figura 12 retro a incipiente experiência agroecológica daquele 

espaço, tornando-se restrita a três famílias de um total de 84 que ali residem. 

Serão descritas abaixo, em forma de tabela, o perfil desses assentados. Na 

instalação do assentamento viviam 106 famílias, algumas saíram e atualmente 

somente 84 vivem. De acordo com o técnico, “os jovens começaram a sair e foram 

procurar empregos em outros lugares”. Para se conhecer o perfil dos sujeitos, vê-se 

logo na página seguinte uma descrição quantitativa dos mesmos. 

Do total de entrevistados, teve-se o perfil elencado na Tabela 9, que 

demonstra que 69% são do sexo masculino. 

 

Tabela 9 – Perfil dos assentados – Monte Alegre I 

Sexo Nº de pesquisados Porcentagem 

Masculino 20 69% 
Feminino 09 31% 

Total 29 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 
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Quando reportados ao conhecimento do programa, seus objetivos e demais 

aspectos que constam no manual operacional, os assentados expuseram suas falas 

da forma descrita na Tabela 10: 

 

Tabela 10 – Conhecimento do Programa ATES – Monte Alegre I 

Conhecimento Nº de pesquisados Porcentagem 

Sim 23 79% 
Não 06 21% 

Total 29 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

 

Aqui se compreende a importância de se discutir as respostas e a realidade 

constatada. Veja-se: se 79% conheciam o programa e o consideram importante, por 

que estavam vivendo em condições precárias? Por que estavam naquele momento 

tendo assessoria técnica se, conforme seus depoimentos, os agentes explicaram o 

que era o programa, seus objetivos e como deveriam ser implementados? Dos que 

responderam às perguntas acima somente três praticavam a agroecologia de forma 

individual, ou seja, lote particular. Não há ou se pratica a agroecologia coletivamente, 

a exemplo de Moacir Lucena em Apodi-RN. O fato exposto evidencia que há vários 

elementos que interferem na implementação de uma política. 

A que se deve realmente a realidade constatada, já que os agentes foram 

contemplados com o Programa ATES através da assessoria técnica da ATOS e 

afirmaram ter passado o tempo determinado pela licitação a qual concorreram 

realizando as devidas atividades emanadas pelo programa?  

De acordo com os assentados, ao tratar do conhecimento do programa e a 

experiência negativa do ponto de vista da implementação, os mesmos ressaltaram: 

  

Nós conhecemos sim, os técnicos sempre falavam sobre de que 
tratava o programa, falava da agroecologia, para não fazermos 
queimadas e não enterrar lixo (Assentado 1). 
  
Conhecemos sim, sabíamos o que é agroecologia, os técnicos 
sempre informavam, recomendava fazer hortas, não queimar, não 
desmatar e outras coisas (Assentado 2). 
 
Não podemos negar que as práticas agroecológicas sempre foram 
ponto de pauta aqui nos encontros (Assentado 3). 
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Já em se tratando dos agentes extensionistas sobre a questão acima 

elencada, os mesmos informaram: 

 

O programa em si, sua proposta é importantíssima, o edital do 
Programa ATES INCRA/2009, do qual participamos, tem alguns 
méritos, porém sua implementação poderia ser mais interessante 
para os assentados, pois as atividades já eram todas engessadas, 
prontas e não havia espaço para que a própria comunidade definisse 
o que queria da ATES (entrevista concedida pelo técnico N. L., jun. 
2012). 
 
O manual é bem intencionado. Percebo que o problema estava nas 
atividades que já vinham definidas no plano de trabalho sem ter 
ouvido os assentados a serem trabalhados (entrevista concedida 
pelo técnico A. L., jun. 2012). 
 
No momento de ser apresentado o programa para os assentados 
(nós já conhecíamos), percebíamos uma expectativa muito grande 
por parte da comunidade, mas percebíamos que, ao iniciarmos a sua 
execução, era notória a falta de interesse em algumas atividades, 
pois as mesmas não haviam sido previamente combinadas com a 
comunidade (entrevista concedida pelo técnico N. L, jun. 2012). 

 

Constatou-se que esses profissionais conhecem o Programa ATES e aos 

poucos mostram suas fragilidades, em outros momentos citam ou mesmo atribuem 

algumas falhas aos assentados e ao próprio órgão gestor – o INCRA. 

É sabido que na implementação de um programa há inúmeros elementos e 

aspectos envolvidos, desde os sujeitos que elaboram o programa, que o criam 

teoricamente, até o seu público-alvo. Nesse cenário fatores diversos, interesses, 

jogo e forças perpassam, no entanto há de se considerar também a conjuntura e 

período da sua implementação. 

Guba e Lincoln (1989, p. 54) citam quatro gerações da avaliação, conceitos 

tipologias e demais aspectos que devem ser discutidos quando se trata de 

avaliação. De acordo com os atores : 

 

Só é possível compreender os fenômenos no contexto em que eles 
são estudados; os resultados com respeito a um contexto não podem 
ser generalizados para outro; tampouco os problemas e as respectivas 
soluções podem ser generalizados de um ambiente para outro. 

 

Ao se comparar as falas dos assentados e relacioná-las com a dos agentes 

extensionistas que implementaram o programa, percebe-se que existem similaridades 
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em alguns momentos das respostas, por outro lado, os agentes evidenciam algo que 

parece ser comum na implementação dos programas em geral: será que realmente é 

isso que o público-alvo quer? É de interesse dos beneficiários do Programa ATES a 

agroecologia? Quanto à última questão, o extensionista aponta:  

 

Embora a ATOS tenha buscado realizar mais do que estava 
determinado pelo plano de trabalho, as atividades não tinham 
correlação com a vida cotidiana da comunidade (assentamento), falta 
de possibilidades, de investimentos etc. Nem sempre o que quer o 
programa o assentado vai querer (entrevista concedida por K. S., jun. 
2012). 

 

A fala supracitada vem corroborar com as pesquisas sobre implementação de 

políticas, programas e projetos, onde parte delas tem algo em comum, ou seja, 

explicitam que há dois tipos de implementação, seja aquela realizada de cima para 

baixo e outra de baixo para cima, por outras palavras, a implementação pode ser uma 

imposição ou poderá ser uma implementação mais democrática a qual considera os 

anseios e os objetivos dos sujeitos beneficiários daquele determinado programa. 

Implementar, como já dito em partes da tese, sumariamente falando, 

significa colocar em prática aquilo que foi planejado, elaborado teoricamente. No 

entanto, deve-se ir além dessa perspectiva, considerando fatores internos e externos 

que poderão interferir nesse processo.  

Nesse sentido, é necessário ter clareza de possíveis obstáculos, 

interferências e formas diferentes de implementar, pois as instituições não têm os 

mesmos objetivos, os profissionais têm perfis diferenciados, formação em áreas de 

conhecimento diversas, em algumas áreas predominam os agentes extensionistas 

com formação em agronomia, já em outras têm formação em ciências sociais, 

pedagogia, serviço social, conforme observado e constatado no perfil das 

instituições (histórico institucional). 

No manual operacional do Programa ATES há uma exigência quanto a esse 

aspecto, ou seja, as equipes devem ser multidisciplinares e ter um vasto 

conhecimento para atuar nessas áreas. Pois, para atuarem nesses espaços, os 

profissionais devem conhecer o que seja cooperativismo, agroecologia, 

sustentabilidade, organização popular, e que dominem metodologias participativas. 

Em se tratando da implementação e avaliação do programa, os assentados 

expuseram como o concebiam, conforme Tabela 11 abaixo: 
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Tabela 11 – Implementação do Programa ATES na avaliação dos assentados – 
Monte Alegre I 

Aspecto Nº de pesquisados Porcentagem 

Bom 17 59% 
Ótimo 03 10% 
Ruim 08 31% 

Total 29 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

 

No que diz respeito à avaliação da implementação, os assentados foram 

incisivos em mostrar as fragilidades encontradas, mesmo que alguns se reportem a 

elas como “culpa” dos mesmos. Assim, as respostas foram, em parte, diferentes, 

embora predominando em termos quantitativos o aspecto “bom”, ou uma boa 

implementação. Os sujeitos evidenciaram: 

 

Uma das dificuldades que vi foi a falta de compreensão por parte da 
gente mesmo, não contribuindo para o fortalecimento do trabalho dos 
técnicos (Assentado 5). 
 
O atraso do pagamento dos técnicos impedia a implementação do 
programa, pois como é que eles podiam vir se não tinham dinheiro? 
(Assentado 6). 
 
O INCRA influenciou demais na implementação do programa, pois 
quando atrasava o pagamento da assessoria, emperravam o trabalho 
deles, também o povo aqui não colaborava, não implantava como era 
dito pelos técnicos (Assentado 7). 
 
Tudo influenciou na implementação do programa aqui, as estradas, 
meio de transporte dos técnicos e a parte financeira muito ruim 
(Assentado 8). 

 

Cavalcante (2007), abordando a implementação de políticas públicas, ressalta 

que existe e é reconhecido que grande parte dos problemas encontrados se situa no 

momento da implementação de um programa ou projeto, quando são reveladas as 

necessidades de ajustes, aperfeiçoamento e até mesmo a substituição do programa. 

Observando a abordagem da autora e a falas dos sujeitos, constata-se que 

essa fase (implementação) não poderá servir somente para dizer se o programa, 

bem como a política, tem eficácia ou não, conjectura-se que nesse momento é 

importante considerar “os porquês” de não está sendo implantado como deveria. 

Conforme os assentados, a implementação não ocorreu como deveria por 

diversas razões, como: atraso no pagamento dos agentes, teimosia de alguns 

assentados e até mesmo as estradas (em períodos chuvosos) interferiram nesse 
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momento. Portanto, é preciso superar pontualmente algumas literaturas sobre 

implementação no sentido de que cotidianamente, na implementação, outros 

aspectos vão se apresentando, ou seja, as abordagens sobre implementação 

deverão possibilitar, entender, compreender o momento e suas inúmeras variáveis.  

No entanto, com as observações cotidianas nos assentamentos 

pesquisados, conversas informais, questionários, surgem inflexões que podem 

destoar o real objetivo do programa, conforme aponta Cavalcante (2007, p. 387): 

 

É consenso que estes problemas têm conexão direta com as demais 
fases que compõe a política, por ela ser um ciclo, que produz 
feedback e retroalimenta as demais fases, e não um sistema linear de 
via única. Portanto, a opção de estudo adotada, deverá enfocar, o 
momento que realiza a avaliação, focalização o funcionamento e o 
resultado também. 

 

Desse modo, a implementação é complexa, pois até então os pesquisados 

evidenciam inúmeros fatores os quais destoam das propostas do programa 

estudado e a implementação em si. 

 

Tabela 12 – Relação da prática/estratégia dos agentes extensionistas versus 
manual operacional – Monte Alegre I 

 Nº de pesquisados Porcentagem 

Sim 20 69% 
Não 09 31% 

Total 29 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

 

Quanto às estratégias utilizadas pelos extensionistas das ONGs e das 

instituições públicas, em alguns momentos os assentados têm as mesmas 

concepções dos assentados de Moacir Lucena, a título de comparação. A princípio, 

mesmo com inúmeras críticas à cooperativa que esteve presente no momento da 

implementação, afirmaram que os mesmos falhavam; mas quando indagados sobre 

as possíveis diferenças ou não, foram bastantes críticos ao ponto de dizerem que 

nunca tiveram assessoria de outra instituição, principalmente vinculada ao governo. 

 

Os técnicos vinham mesmo com alguns problemas que enfrentavam, 
mas diziam tudo direitinho como era para gente fazer, mas, como já 
disse, tem assentado teimoso e faz o que quer, eu acho que é por 
isso que não vamos para frente (Assentado 9). 
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Vamos ser sinceros, os técnicos explicaram tudo, nós ficamos 
encantados, depois fomos esfriando, acho que você entende, né? [...] 
Quando aquilo é para ser feito coletivo e aí um quer outro não, aí, 
meu filho, nada anda. Não tem técnico que mude. [...] E aqui é um 
pouco assim, difícil, o povo [...] (Assentado 10). 
 
Sabemos sim, sabemos que é para usar hortas orgânicas, 
reaproveitar tudo, não usar agrotóxicos, plantar de acordo com o 
nosso solo, nos reunirmos para discutir nossos problemas, organizar 
grupo de jovens, tudo eles explicaram, mas, amigo, aqui é difícil. 
Olhe ali aquele pé de limão, veja como está o chão, os técnicos 
explicaram o que deveríamos fazer, mas, olhe, está ali, alguém vai lá 
pegar quando quer fazer um suco e pronto, o resto fica lá, cadê que 
a gente fez como deveria, consumir e o que sobrasse fosse para 
feirinha para vender e dividir, o mesmo acontece com acerola, 
alguém faz alguma coisa? Agora reclamam (Assentado 11). 
 
Técnico de governo faz alguma coisa? Técnico nem se fala, neste 
período não lembro que tenha aparecido algum por aqui, mas se 
viesse era para fiscalizar, a cara deles é uma fiscalização, fazer as 
coisas que é bom nada, só críticas. (Assentado 12). 

 

Tabela 13 – Percepção de diferentes estratégias de implementação: agentes 
das instituições governamentais, instituições privadas e ONGs – 
Monte Alegre I 

 Nº de pesquisados Porcentagem 

Sim 21 72% 
Não 08 28% 

Total 29 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

 

Quanto à questão da Tabela 13, quase não se obtiveram respostas, ou 

mesmo o silêncio dos entrevistados pode ser compreendido como resposta. Aqueles 

que responderam fizeram as seguintes afirmativas: 

 

O pessoal da ATOS conversavam, explicaram o que era bom para 
nós com este programa, dizia se a gente fizesse como deveria 
nossas vidas mudariam para melhor, era assim, conversava demais, 
principalmente a moça (Assentado 13). 
 
Olhe, vamos ser sinceros, o que nós temos aqui hoje, por exemplo, 
como o limão, acerola, algumas reuniões, tudo foram eles que nos 
ajudaram, agora ficar esperando para eles resolverem tudo é demais, 
aqui tem uma parte de gente que pensa que estes técnicos eram 
para resolver tudo. Além disso, eles (os técnicos) nos incentivavam a 
estudar, minha filha se formou, sei que foi porque ela foi incentivada 
(Assentado 14). 
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Nos ensinaram quanto à organização, na parte produtiva, foram 
orientando, agora se boa parte não fez, a culpa não é deles 
(Assentado 15). 
 
Não conhecemos um extensionista do governo (Assentado 16). 
 
Os técnicos da EMATER vieram aqui na distribuição de sementes e 
pronto, entregam, dizem o que é para fazer e tchau (Assentado 17). 
 
E têm outras instituições que nos ajudam? Têm não, sim, têm 
aqueles que chegam aqui dizendo que nós estamos nisso, naquilo, 
agora, repassar informações importantes como o pessoal da ATOS 
não. Sei que também temos os nossos erros, mas eles ganham para 
nos ajudar [o assentado se refere ao INCRA e à EMATER] 
(Assentado 18). 

  

Nesse caso, mesmo que não tenham sido explícitas as estratégias, o modo 

de implementar o programa, algumas são percebidas, como: conversas, explicações 

sobre o programa, o que se deveria fazer com aquilo que sobrava, em se tratando 

das estratégias das ONGs. No entanto, quando abordadas as estratégias e 

possíveis diferenças daquelas dos agentes extensionistas governamentais ou de 

outras instituições, os mesmos criticaram duramente e, em alguns momentos, 

ironizaram, perguntando se existiam técnicos por parte do governo, seja da 

EMATER, seja do INCRA. 

A realidade apresentada se deve, em parte, à incipiente inserção ou pouca 

presença das instituições governamentais nesses espaços. Os assentados 

evidenciaram “que aqueles só sabem criticar”. Nesse sentido, pode-se dizer que 

existe diferenças nas estratégias, pois “o não fazer nada” é também uma estratégia, 

ou não ir ao assentamento é do mesmo modo uma alternativa que escolhem ou 

enfrentam diante das adversidades para realizar suas atividades. 

 

Tabela 14 – Avaliação do Programa ATES na visão dos assentados – Monte 
Alegre I 

Avaliação Nº de pesquisados Porcentagem 

Bom 20 71% 
Ótimo 03 11% 
Ruim 05 18% 

Total 29 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

 

Quanto ao quesito avaliação foi um momento apreensivo, pois, embora 

soubesse que os beneficiários, no decorrer da aplicação dos questionários, já 
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vinham avaliando o programa, eles ficaram reservados, ou seja, como se tivesse 

algum problema ou mesmo implicações futuras no que tange ao conteúdo que iam 

expor. Mesmo assim, foi explicado que não correriam risco no sentido de punição, 

pois, como já explicado no início da pesquisa, era de interesse de uma instituição 

(universidade) que estava buscando compreender o programa e, se possível, dar 

respostas às instituições responsáveis para sua implementação no RN (explicitando 

como foi avaliado), entretanto expuseram cuidadosamente suas afirmativas: 

 

O programa é bom, mesmo os técnicos falavam que aquele 
programa era inovador, poderia mudar nossas vidas, mas é difícil, 
viu? Às vezes nós mesmos não colaboramos, se colocasse em 
prática o que foi dito não tinha saído daqui quase quinze famílias, 
mas eles não abandonaram o assentamento, o problema é que 
precisamos sobreviver (Assentado 2). 
 
Sim, o programa é bom. Será que ainda vem? Acredito que se viesse 
de novo nós deveríamos ter mais compromisso, pois quem fez como 
os técnicos disseram vive melhor que a gente (o assentado se refere 
à experiência de três famílias que praticam agroecologia no 
assentamento) (Assentado 3). 
Aquilo que os técnicos diziam era verdade, passou na televisão e tudo, 
os assentamentos que fizeram como deveriam estão bem de vida, 
agora se nós não fizemos não adianta. Para nós era bom se ainda 
viesse e fosse com os técnicos da COOPERVIDA (Assentado 1). 
 
Não vou falar, só digo que como eles falavam era tudo mil maravilhas 
(Assentado 4). 

 

A avaliação do programa por parte dos beneficiários mostra que os mesmos 

conhecem o que é o programa, suas vantagens no tocante à implementação 

conforme manual operacional, sabem também que outros assentamentos tiveram 

experiências bem sucedidas e que, de certa maneira, o programa mudou a realidade 

ali existente, como já citado no caso de Moacir Lucena, mesmo que sua 

implementação tenha ocorrido de maneira informal. 

 Os sujeitos daquele lugar estavam abertos a mudanças, queriam 

possibilidades de viver em condições melhores e estas ocorreram, atualmente 

vivem, a exemplo de outros, sem grande dependência dos governos nas suas 

instâncias federal, estadual e municipal.  

Em se tratando das mudanças ocorridas com a implementação do programa, 

os assentados, de certa forma, foram contraditórios. No entanto, essa afirmativa 

será explicada a partir da Tabela 15 seguinte: 
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Tabela 15 – Mudanças no assentamento com a implementação do Programa 
ATES – Monte Alegre I 

 Nº de pesquisados Porcentagem 

Sim 24 85% 
Não 05 15% 

Total 29 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

 

O que mudou foi realmente na pecuária, pois seguimos direitinho o 
que os técnicos explicaram, esta foi para mim a maior mudança, 
também a organização social que avançou mais (Assentado 1). 
 
Sim, tivemos mudanças sim, veja: foi a primeira vez que as mulheres 
estiveram mais organizadas [organização de mulheres para realizar 
atividades no próprio assentamento] (Assentado 2). 
 
Os jovens estão mais centrados, participam mais quando vem 
alguma instituição aqui, participam da organização de atividades de 
lazer, jogos, atividades da igreja, festa da padroeira, eles participam 
da organização e antes nós não víamos isso aqui (Assentado 3). 
 
Poucas mudanças, mas mudou, agora fica difícil explicar porque já 
veio muita gente aqui, confunde até nossas cabeças, quando os 
meninos chegaram aqui, eu disse: vamos mudar nossas vidas, mas 
não depende só deles, nós temos que fazer nossa parte. Quando 
avisaram que você vinha já pensei que era outro programa. É coisa 
demais e às vezes não saímos do canto (Assentado 4). 

 

Vejam-se algumas contradições apresentadas na fala dos sujeitos. Se não 

houve mudanças, acredita-se que seja na perspectiva de mudar radicalmente aquela 

realidade. No entanto, quando afirmam que mudaram na pecuária, tiveram 

incentivos para estudar, praticaram a agroecologia, organização dos jovens, 

organização de grupo de mulheres, isso pode ser concebido como “mudanças”, já 

que, até o início da implementação do programa, existiam atividades realizadas por 

outras cooperativas, mas de forma pontual, isolada em determinados momentos, 

não tiveram acompanhamento sistemático, como a dos agentes extensionistas da 

ATOS.  

Assim, mesmo com todos os percalços enfrentados, seja de descontinuidade 

do programa, seja de atraso no pagamento, falta de carro para deslocamento, dentre 

outros entraves que interferiram nesse processo, mas, na compreensão da 

pesquisada, ocorreram mudanças. 

Ainda, quando os assentados afirmam que determinadas atividades não 

eram realizadas porque eram “cabeça dura “, ou não chegavam a um consenso, 
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mostram, também, que não foram receptivos, não se propuseram a mudar no 

sentido daquilo que preconizava o programa. Entende-se que mudar o modo de 

pensar, fazer, trabalhar, consiste numa tarefa árdua para os agentes extensionistas, 

mas isso se agrava quando os assentados mostram suas resistências. 

É considerável, para nós, o limite de um programa, ou seja, o distanciamento 

entre o que está proposto no manual operacional e aquilo que é realizado 

diariamente; pois a realidade é extremamente dialética, mesmo que tudo estivesse 

planejado, como afirmara os técnicos, quando chegavam ao assentamento uns 

tinham saído para resolver problemas particulares, outros estavam trabalhando no 

seu lote individual, outros estavam deslocando para trabalhar em outras cidades, ou 

seja, há também a realidade cotidiana que interfere diretamente na implementação. 

Sobre essa questão de contexto, cenário, fatos e problemas que poderão 

interferir na implementação das políticas, Montãno (2003, p. 229 apud ALVES, 2012, 

p. 161) afirma: 

 

O desenho das estratégias de avaliação deve considerar variações 
que permeiam circunstâncias específicas em um mesmo programa, 
sobretudo, aqueles cuja abrangência é de nível nacional. Logo antes 
de se pensar nos possíveis resultados alcançados de forma 
homogênea e generalista num pais marcado pela heterogeneidade, 
deve se considerar os insumos administrativos disponibilizados, a 
correlação de forças políticas existentes e as condições de vida que 
caracterizavam o público anteriormente á intervenção. Entretanto, é 
preciso ter clareza de que as políticas sociais são executadas em 
particularidades históricas diversas, confrontando se com o real 
movimento da história, onde comparece uma miríade de tendências 
como “produtos de determinações e movimentos impossíveis de 
serem apreendidos ex ante, para além da sua tendencialidade”.  

 

Por outras palavras, para avaliar uma política pública há de se considerar os 

aspectos apresentados pelos autores acima citados. 

Em se tratando de mudanças no assentamento, desafios da implementação 

das políticas e avaliação os agentes extensionistas, citam: 

 

Penso assim, implementar um programa como está no estatuto 
teórico é difícil, mas não impossível. Mas temos que admitir algumas 
dificuldades. Primeiro penso que a assistência técnica tem que ser 
permanente. Não pode ser diferente. Além de ser descontínua, ainda 
é muito falha, pois não tem suas atividades construídas com a 
participação das comunidades e, assim, não se respeita a 
diversidade da área (entrevista concedida por J. L., jun. 2012). 
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Não conseguimos avançar muito, como está no manual, pois em 
apenas um ano se consegue demonstrar o que é o programa, como 
devemos planejar e começar a colocar em prática, mas como boa 
parte deste período não há produção (estiagem), penso que não 
conseguimos avançar na implementação, tínhamos que dar conta de 
outras coisas ao mesmo tempo. Agora, onde temos assessoria 
permanente, conseguimos alguns avanços mas não pela ATES 
(entrevista concedida por J. E., jun. 2012). 
 
Na minha avaliação os objetivos do programa não foram atingidos, 
no geral, embora a ATOS tenha buscado realizar mais que o 
determinado pelo plano de trabalho. Havia muitas falhas na 
fiscalização, insensibilidade por parte dos fiscais, atividades sem 
correlação com o cotidiano dos assentados, falta de investimentos 
(entrevista concedida por J. L. jun. 2012). 
 
Se tivéssemos investimentos a agroecologia era uma grande 
possibilidade e alternativa, como é feito no projeto Dom Helder 
Câmara, que sugere e libera recursos para implantação de unidades 
demonstrativas, que são implantadas nas áreas e os agricultores e 
agricultoras familiares podem atuar concretamente com esse 
propósito e, assim, colher da prática sua continuidade e defesa. 
(entrevista concedida por K. L., jun. 2012). 

 

A diversidade de fatores, problemas, desencontros num processo de 

implementação é razão e motivação para vários estudiosos investigarem, tanto no 

Brasil nos últimos anos, bem como em outros países que já vêm trabalhando essa 

questão há várias décadas. Sobre os percalços de uma implementação, Lobo (2001 

apud ALVES, 2012, p. 160) é emblemático ao afirmar sobre a necessidade de se 

refletir sobre questões como: ambiente político, forças políticas, definição de 

prioridades e a dinâmica histórica: 

 

Há que refletir sobre questões tais como o ambiente político no qual 
os programas se desenvolvem, as forças políticas que se 
contrapõem ou se alianças para apoiar ou sabotar o programa, o 
ideário econômico – financeiro que preside a determinação sobre 
alocação do gasto público, as concepções sobre a maior ou menor 
necessidade de democratização do Estado, a visão sobre os 
princípios da eficiência, efetividade e eficácia das ações 
governamentais na área social. 

 

A questão em foco gravita entre a avaliação dos assentados em torno da 

implementação do programa e sua eficácia. Lamounier ([s.d.], p. 34) reconhece a 

complexidade desse momento – implementação. 
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Parece-nos mais apropriado, do ponto de vista empírico, e sem 
dúvida mais consistente com a proposição relativa à processo em 
fluxo, que se caracteriza por constantes barganhas, pressões e 
contrapressões, e não raro por definições do próprio objeto das 
decisões. Dois aspectos podem ser destacados: um, o processo 
temporal da constantes redefinições dos objetos em jogo, como 
produto de decisões anteriores. Outro, o processo pelo qual se altera 
a própria definição do que é ou não objeto de decisão política; ou 
seja, o processo pelo qual objetos antes congelados ou tido como 
parâmetros não negociáveis deixam de sê-lo. 

 

5.1.3 Projeto de Assentamento Cabelo de Negro – Mossoró-RN 

 

O PA denominado de Cabelo de Negro está localizado geograficamente no 

município de Mossoró-RN, precisamente na microrregião oriental do Estado. 

Encontra-se na microrregião homogênea Açu-Apodi, na zona salineira do Rio 

Grande do Norte. Segundo o PDA (1988): “As principais vias de acesso são as BRs 

304, 405, 110 e 117 e RN 115, existem outras que dão acesso ao espaço rural 

desse município.”. 

A vegetação do assentamento é constituída da caatinga, arbustiva e 

arbórea, como todas as espécies da região apresentando formas de adaptação para 

resistir à carência d’água, aspecto comum no semiárido nordestino. O solo se 

apresenta como areno-argiloso, formando aglomerados de texturas finas. 

Inicialmente, na área onde o projeto de assentamento cabelo de negro foi 

instalado, a ocupação ocorreu por mais de trinta famílias de forma pacífica, segundo 

o atual presidente da associação do assentamento, numa breve conversa informal, 

mesmo antes de se adentrar diretamente com aplicação dos questionários. O 

Sindicato da Lavoura do Município de Mossoró, ao obter conhecimento da ocupação 

citada, comunicou ao presidente do INCRA e, de forma muito breve, a instituição 

iniciou o processo de desapropriação, concluído em 24 de março de 1995. Após 

esses processos o INCRA cadastrou os novos posseiros, a partir de então 

assentados, tendo como base uma pré-seleção já realizada pelo presidente do 

Sindicato da Lavoura. Segundo o PDA (1988). 

 

O PA foi criado em 27 de setembro de 1995, assentado 96 famílias. 
Possui uma área total de 2.185 ha, com todo o perímetro – 670,73 m, 
cercado ao norte e oeste com 07 fios de arame farpado, ao sul 06 
fios e ao leste 05 fios. Todos em estado de boa conservação. 
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Figura 13 – Vila principal do Assentamento Cabelo de Negro 

 
Fonte: Góis (2012) 

 

Segundo o PDA (1988), quanto à estrutura básica ou equipamentos sociais, o 

PA possui 96 casas de alvenaria, 2 galpões para armazenamento, 2 poços, 1 

dessalinizador, 1 casa de mel, 1 escola, 3 igrejas (2 evangélicas e 1 católica), 1 

quadra de esporte em condições razoáveis para a prática do futebol e outros esportes. 

 

Figura 14 – Escola da rede municipal do Assentamento Cabelo de Negro 

 
Fonte: Góis (2012) 

 

Segundo o presidente da associação, constam 263 habitantes vivendo 

naquele espaço. 

 

Aqui nós não temos assentados que vêm só dormir, por aqui não 
ocorre como em outros assentamentos, mas alguns passam meio dia 
fora fazendo bicos, pois, quando os programas acabam, quem não 
se organizou fica de um lado para outro mas retorna para sua casa, é 
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mesmo uma questão de sobrevivência (entrevista concedida pelo 
presidente da associação, maio 2012). 

 

A afirmativa chamou a atenção em virtude da denominação “morando”, e 

que não tem habitantes “esporádicos”, por outras palavras, segundo o assentado, as 

pessoas que ali vivem não abandonam ou vendem, como acontece em outras áreas. 

O assentado ainda disse que: “isso acontece demais, sei de vários assentamentos 

que fazem isso, mas as casas não podem ser vendidas”. 

Objetivando entender a afirmativa, acredita-se que esses se configuram 

como “os assentados que não são assentados”, participaram do processo de luta 

pela terra, instalação, receberam os primeiros recursos e logo após passaram a 

residir em municípios próximos. Em parte, essa realidade evidencia as fragilidades 

das políticas e programas voltados para essas áreas, fragmentados, pontuais e não 

possibilitam uma sustentabilidade, “firmação” dos assentados naquele espaço. Essa 

realidade apresentada surge na fala de um dos assentados: 

 

Nem todo mundo tem paciência de ficar aqui sem nada, muitas vezes 
ficamos nos apegando ao passado que era viver de favor, quase um 
escravo nas terras dos outros, não pegavam nem em dinheiro, 
alguns daqui eram moradores de gente rica. Hoje temos casa, água, 
energia e os programas, mesmos que alguns não sejam o que 
queremos, mas ajuda (Assentado 1). 

 

A realidade posta se configura como um dos problemas/entraves para o 

desenvolvimento dos assentamentos rurais de reforma agrária e para aqueles 

reconhecidos pelo INCRA, programas sociais pontuais não resolvem/diminuem o 

sofrimento. A ausência da assistência técnica permanente influencia diretamente 

para a realidade descrita por um dos assentados: 

 

Esse programa que a senhora disse que está estudando, chegou 
para nós como quase tudo, veio para salvar nossas vidas. Você já 
imaginou o programa que era realmente bom em tudo, o pessoal da 
Terra Livre explicou e nós ficamos [...], mas depois veio o corte dos 
recursos, começou a faltar dinheiro para tudo, para pagar técnicos, e 
isso não era o problema, pois eles vinham sem o dinheiro, mas 
quando começou a faltar até para as visitas, aí pegou [...] é querer 
demais as pessoas trabalhando sem ganhar, eu não ia, porque 
ia pedir isso aos técnicos? Tudo tem limite (Assentado 2, grifo 
nosso). 
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A afirmativa do pesquisado coloca no centro da discussão o debate em torno 

da atuação do Estado em tempos de mundialização, a qual preconiza a diminuição do 

papel do Estado, fragmentação das políticas, responsabilização dos indivíduos em se 

tratando de “os programas darem certo quando os assentados querem contribuir” e 

isso é compreendido como o fortalecimento do discurso de que “o Estado é ruim e o 

mercado é bom” ou mesmo um Estado falido, e isso não é verdade, em parte, 

podendo-se concordar com “a má aplicação dos recursos públicos e transferências de 

suas atribuições, a privatização das suas responsabilidades”. 

Quanto a essa complexa realidade/conjuntura a qual foi instalado o 

assentamento apresentado, Magalhães (2010, p. 43-44), tratando das novas 

perspectivas e estratégias de desenvolvimento para o Brasil e o rural do presente 

século, reitera: 

 

Da mesma forma que as empresas, o Estado também se 
reestruturou, redefinindo se enquanto expressão das disputas entre 
as diversas frações de classes. O processo de desregulamentação 
com a quebra de monopólios estatais em vários setores da economia 
– juntamente com o processo de privatização das empresas públicas 
reduziu se bastante a presença do Estado nas suas devidas 
atividades e atribuições [...] 

  

Retornando às características e infraestrutura do assentamento, a saúde e 

atendimento aos assentados ocorrem através do Programa Saúde da Família, como 

nos demais assentamentos, sendo que, na visão e dos assentados: 

 

Esta realidade deveria mudar, pois não sabemos o dia que vai 
adoecer e quando ocorre uma urgência temos que sair daqui 
desesperados, vamos para Mossoró, Jucuri, depende do problema. 
Alguns têm transporte (motocicleta), mas quem não tem... 
(Assentado 2). 

 

Quanto à comunicação, no início do assentamento foi instalado o chamado 

orelhão, no entanto os assentados afirmam que pouco utilizam, pois todos têm um 

aparelho celular. 

 

Aqui nós avançamos em algumas coisas, se comparando à vida de 
quando chegamos, umas coisas que eram impossíveis hoje são 
normais, até as crianças, adolescentes têm um aparelho celular, 
geladeira, pessoa que já entrou na universidade (se referem ao 
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ingresso na universidade), já fomos organizados, os jovens também, 
apesar de hoje estar mais fraco, mas temos mudanças, a 
agroecologia foi uma coisa que nunca tinha escutado falar antes, 
hoje sabemos, apesar de alguns não acreditarem (Assentado 3). 

 

O lazer desse PA se reduz à prática do futebol, onde os próprios jovens 

organizam torneios, festas alusivas ao Dia das Mães, Dia dos Pais e outras 

atividades, como o forró aos sábados.  

 

Hoje podemos dizer que estamos muito bem, nossos filhos, quando 
completam certa idade, já vão para as grandes festas em Mossoró, 
os meninos não abandonaram o futebol, mas com as meninas é 
outra coisa, querem ir para toda festa grande aqui vizinho, em 
Mossoró e até festa de padroeira de outras cidades (Assentado 5). 

 

O assentado se refere primeiramente à adesão dos demais ao telefone 

celular, isso porque, principalmente os jovens, não querem ficar “fora da moda”, 

“mas hoje todo mundo tem um celular, já é normal”, reafirma o pesquisado. Quanto 

às festas grandes, os mesmos estão se referindo às festas de grande porte na 

cidade de Mossoró, como o Cidade Junina, vaquejada de um grupo de empresários 

a qual se configura como uma das maiores vaquejadas do Nordeste, e festa de 

padroeiras do municípios mais próximos (Governador Dix Sept Rosado e outros). 

 

Estes meninos não são como nós, poucos falam em reforma agrária, 
problemas do assentamento, coletividade, eles sabem que é 
importante, mas somente alguns e é porque eu, pelo menos lá em 
casa, explico, digo que eles só têm essa vida, têm celular e outras 
coisas porque não moramos mais de favor, temos o que comer todos 
os dias, concordam, mas passam alguns dias e esquecem, uns 
estudam, outros não querem, mas quando alguém fala aqui que vai 
perder alguma bolsa, todos retornam (Assentado 6). 

 

A organização dos assentados e as formas organizativas assemelham-se 

aos demais assentamentos, com suas diferenças e estratégias. Predomina a 

associação do assentamento seguindo a lógica tradicional, tendo a assembleia 

como instância máxima e diretoria composta por 6 membros. A relação com outras 

instituições restringe-se às seguintes: INCRA, Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

(STR) de Mossoró, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do 

Norte (FETARN), prefeitura municipal e Cooperativa Terra Livre. 
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Mas é com a Terra Livre que resolvemos tudo. Na verdade, os 
técnicos nos ajudam independentemente do programa (ATES). 
Mesmo quando um programa acaba continuamos indo lá tirar 
dúvidas, conversar com os técnicos, procuramos saber se têm 
novidades para os assentamentos... e aí vamos vivendo. Esse 
programa, quando os técnicos da cooperativa explicaram, ficamos 
todos numa grande expectativa, somente um ou outro duvidava, na 
verdade eles são do contra... mas nos primeiros meses foi uma 
maravilha, aí depois desandou e não vamos culpar os técnicos 
(Assentado 1). 

 

A Cooperativa Terra Livre – cooperativa de assessoria técnica e gerencial 

para o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar, está localizada na rua 

José de Alencar, nº 445, bairro Pereiros, Mossoró-RN. Segundo documentos 

institucionais, a cooperativa surgiu da iniciativa de um grupo de agrônomos, 

assistentes sociais e técnicos agrícolas, com o objetivo de assessorar comunidades 

rurais, assentamentos rurais de reforma agrária. 

A Terra Livre (2012 p. 2) foi fundada em 2000, desde então tem se mantido 

atuante junto aos agricultores. Possui, além da sua sede em Mossoró, um escritório 

no território de Assú-Mossoró, um escritório em Upanema, território sertão do Apodi. 

De acordo com os documentos institucionais (o presidente denomina de currículo da 

entidade), desde a sua fundação trabalha com assistência técnica e extensão rural.  

O primeiro projeto “arrojado” que tiveram foi o Lumiar. “A partir daí a 

cooperativa não parou mais.” 

 

Nós temos técnicos só para elaborar projetos e, assim, também 
criamos nossas estratégias de sobrevivência, quando um programa 
acaba, outro está em andamento, outro está sendo enviado para 
concorrer, assim garantimos nossa atuação nos assentamentos 
rurais e nosso pró-labore. (entrevista concedida por N. L, presidente 
da Cooperativa Terra Livre, maio 2012). 

 

Durante o diálogo, ainda mesmo que informal (não seguindo o roteiro do 

questionário, no entanto, tratando do programa abertamente), mas que subsidiou 

bastante para se entender algumas questões da cooperativa, foi perguntado ao 

presidente da instituição já mencionada, em se tratando do Programa ATES no 

geral, quais as apreensões do programa, conhecimento, proposições e críticas, e o 

mesmo asseverou: 
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A experiência que tenho com programas, projetos é imensa [...] 
posso dizer grande, hoje trabalhamos com o projeto Dom Helder, 
PRONAF, PCPR, Procat, P1MC e outros, temos um projeto sobre o 
biodiesel com a Petrobrás e outros, mas o ATES foi um dos 
programas mais interessantes no papel, naquele livro, pois no dia-a-
dia ele é mais utópico que real. Primeiro não tem previsão para 
chamada pública quando de repente publicam, aí neste edital tem 
tanta exigência que quase nenhuma instituição é contemplada, as 
exigências são mirabolantes de tanta exigência [...] Para mim foi o 
primeiro programa a exigir uma contrapartida das entidades com um 
valor fora da nossa realidade, na verdade, se olhássemos 
rigorosamente, talvez tivéssemos pagando para ter o programa. Tem 
noção? Às vezes eu acho que estas instituições nos consideram 
como pessoas que não sabem fazer uma leitura de edital. Vou citar 
um exemplo para você entender. A última vez que fui a uma reunião 
do INCRA disseram que logo no mês de outubro (2012) ia sair o 
edital, período das eleições, esse edital/chamada pública fica aberto, 
em média, durante um mês, depois vão publicar no Diário Oficial o 
resultado, e o tempo passando, aí chega dezembro e aí, qual é a 
instituição pública que começará um programa em pleno dezembro? 
Você está compreendendo minha fala? Por isso digo que o ATES é 
perfeito teoricamente, mas os problemas burocráticos, 
descontinuidades das ações, dinheiro que não aparece (entrevista 
concedida por N. T., técnico agrícola e presidente da Cooperativa 
Terra Livre, jun. 2012). 

 

As informações elencadas resultantes de uma conversa com o agente 

extensionista conhecedor de diversos programas voltados para o espaço rural 

assemelha-se às mesmas perspectivas dos assentamentos e assentados, veem o 

programa em estudo como algo muito bom, no entanto as críticas se sobressaem às 

fragilidades apontadas.  

Antes de se adentrar precisamente na avaliação do programa, será 

mostrado o perfil dos assentados, concepções e a avaliação que os mesmos fizeram 

do ATES. Veja-se a Tabela 16: 

 

Tabela 16 – Perfil dos assentados – Cabelo de Negro 

Sexo Nº de pesquisados Porcentagem 

Masculino 17 60% 
Feminino 12 40% 

Total 29 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

  

O perfil dos assentados é aparentemente semelhante aos demais 

assentamentos pesquisados, predominando a figura masculina como dono da casa 

e do lote individual, e a faixa etária oscila predominantemente entre 35 a 65 anos.  
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Em se tratando do conhecimento do programa, os assentados responderam 

que conheciam, mesmo que em alguns momentos se percebesse certa confusão, 

seja pela diversidade de atuação de algumas instituições que os tornaram confusos, 

e novamente se explicava o Programa ATES para que tivessem clareza do mesmo. 

Veja-se na Tabela 17 as respostas, quantitativamente falando. 

 

Tabela 17 – Conhecimento do Programa ATES – Cabelo de Negro 

Conhecimento Nº de pesquisados Porcentagem 

Sim 16 53% 
Não 13 47% 

Total 29 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

 

Figura 15 – Experiências agroecológicas no Assentamento Cabelo de Negro 

Fonte: Góis (2012) 

 

Os dados apresentados acenaram para um aspecto que merece atenção, 

pois um número considerável de assentados afirmou não conhecer o programa, mas 

ao mesmo tempo citavam suas características, citaram a palavra agroecologia ou o 



175 

programa agroecológico, o programa que começou depois do Lumiar, mas sendo 

melhor, ou o programa que fala muito em sustentabilidade. Sendo assim, reiterou-se 

sempre sobre os objetivos do programa e os pesquisados conheciam, mas em 

determinados momentos ficavam confusos. 

Em tese, os assentados conhecem o programa, no entanto não tinham 

pormenores ou mesmo características, detalhes do mesmo. Com isso, pode-se 

inferir que as afirmativas destoavam de respostas anteriores e afirmativas como  

“os técnicos da Terra Livre explicam tudo, são bons técnicos, pois mostram bem 

direitinho como devem ser feitas as coisas aqui, vegetação, trabalho em equipe, 

coletividade, não usar agrotóxico, não queimar, não retirar material para fazer 

carvão” (entrevista concedida por assentado, maio 2012). 

Vejam-se alguns depoimentos dos assentados ao responder a essa questão: 

 

Eu conheço... é o programa da agroecologia? Este foi difícil mas os 
técnicos tentaram operar milagres aqui (Assentado 4). 
 
Assim, o Programa ATES foi explicado aqui numa reunião, depois os 
técnicos vieram [...] teve algumas paradas... mas não podemos dizer 
que não se conhece, agora, dizer que se nós fizemos como os 
técnicos nos explicaram é outra coisa (Assentado 2). 
 
Aqui é assim, quando o técnico chega, os assentados, alguns, dizem 
que entenderam tudo, sabem o que é este programa, vão fazer tudo 
bem direitinho, no outro dia parece que passam uma borracha. É 
difícil para os técnicos também (Assentado 1). 
 
Vou dizer uma coisa, este programa deu o que falar, bonito demais, 
agora quando começou a implantação vi gente dizer é bonito 
agroecologia, mas na televisão, quando os técnicos explicam, mas 
no dia-a-dia vai complicando... nem todo mundo pensa assim, mas 
alguns dizem isto (Assentado 10). 

 

Tabela 18 – Implementação do Programa ATES na avaliação dos assentados – 
Cabelo de Negro 

Aspecto Nº de pesquisados Porcentagem 

Bom 27 90% 
Ótimo – – 
Ruim 02 10% 

Total 29 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

 

Os números apresentados divergem da questão anterior, antes disseram 

que é difícil implementar o Programa ATES, agora, conforme Tabela 18, 90% 
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afirmaram que a implementação foi boa e somente 10% afirmaram que foi ruim, não 

foi implementado de forma satisfatória. 

 

Tabela 19 – Relação da prática/estratégia dos agentes extensionistas versus 
manual operacional – Cabelo de Negro 

 Nº de pesquisados Porcentagem 

Sim 17 57% 
Não 12 43% 

Total 29 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

 

Constatou-se, a partir desses dados, uma diferença em termos quantitativos. 

Nesse item poucos responderam as diferenças entre as práticas dos agentes e os 

conteúdos do programa, manual operacional. Buscou-se compreender as respostas 

através de uma breve conversa com os técnicos, quando afirmaram o seguinte: 

 

Em alguns momentos tentaram não seguir rigorosamente o manual 
operacional, pois precisavam adequá-los à realidade do 
assentamento, ressignificaram sua forma de atuação, pois 
acreditavam que era a forma mais viável para implementar algo 
totalmente novo, quebrando paradigmas antigos, como a agricultura 
convencional, a qual não considerava possibilidades de 
esgotamentos dos recursos naturais, e isso não foi fácil para nós 
técnicos, mas fizemos (Entrevista concedida por N.L, jun. 2012). 
 
Muitas vezes nós procuramos e utilizamos algumas metodologias 
diferenciadas daquelas postas pela chamada pública e está expresso 
no manual do programa. Nós entendemos que isto não influenciará 
no resultado, a nossa intenção é mostrar que parte daquela teoria 
não condiz com a nossa realidade (Entrevista concedida por C.S, jun. 
2012). 
 
Precisamos de fato dar um novo significado à nossa atuação para 
que pudéssemos naquele momento implementar o programa da 
melhor forma possível. O manual é elaborado em escritório sem 
participação dos beneficiários (Entrevista concedida por M.J, jun. 
2012). 

 

Tabela 20 – Percepção de diferentes estratégias na implementação: agentes 
das instituições governamentais, instituições privadas e ONGs – 
Cabelo de Negro 

 Nº de pesquisados Porcentagem 

Sim 19 67% 
Não 10 33% 

Total 29 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 
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No tocante às estratégias utilizadas pelos técnicos das instituições 

governamentais e não governamentais, a Tabela 20 na página anterior demonstra 

que eram percebidas por eles. Os assentados afirmaram que “tinham muito pouco a 

discorrer”, pois sabiam que tinham grandes diferenças, no entanto, aqueles que 

implementaram e estavam com eles eram os técnicos da Cooperativa Terra Livre, os 

demais, como os agentes do INCRA e de outras instituições, eram “novidade” no 

assentamento. 

 

É [...], quem esteve direto com a gente foi a Terra Livre, explicando, 
mostrando a importância de fazer como estava no papel, eles faziam 
de tudo e quando eles não podiam vir até aqui nós íamos para 
Mossoró, agora INCRA, EMATER, não lembro de tudo, mas uma vez 
que vieram fazer reunião aqui traziam tudo escrito e logo depois iam 
embora, discutir, que é bom, nada (Assentado 2). 
 
Tivemos muitas reuniões para explicar este programa, os agrônomos 
às vezes iam com a gente para o lote coletivo e individual explicando 
como deveríamos fazer, qual a cultura mais viável para nosso solo, 
mostrava como não deixar o solo exposto ao sol, deveríamos fazer 
uma cobertura com resto de folhas, no lote individual mostrou como 
deveria explorar diversas hortaliças sem precisar de agrotóxico 
(Assentado 4). 
  
Se alguém quiser dizer outra coisa que diga, mas os técnicos da Terra 
Livre vinham sempre aqui, falavam de organização dos assentados, 
que somente organizados poderíamos lutar por alguma coisa, 
explicaram também sobre a importância da agroecologia... Mas você 
sabe, nem tudo que era dito nós fazíamos... Vou dizer, é difícil, muita 
gente, cada um tem uma cabeça diferente, quem seguiu as 
orientações conseguiu alguma coisa ou vive melhor (Assentado 1). 

 

Tabela 21 – Avaliação do Programa ATES na visão dos assentados – Cabelo de 
Negro 

Avaliação Nº de pesquisados Porcentagem 

Bom 26 87% 
Ótimo 02 10% 
Ruim 01 03% 

Total 29 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

 

Dentre as questões elencadas no questionário, a que aborda a avaliação 

(Tabela 21) foi a que se percebeu haver mais resistências por parte dos assentados, 

pois tratava diretamente da avaliação do programa e o próprio nome avaliação 

soava como algo punitivo para eles. Nesse momento alguns perguntaram se era 

preciso responder à questão, que já tinham falado muito. Mesmo assim, 
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responderam, pois foi rememorado o termo de compromisso no início da pesquisa, 

eles não seriam punidos, expostos, era um trabalho acadêmico e em nenhum 

momento se teria intenções de prejudicá-los. Vejam-se as respostas: 

 

Podemos dizer [...] foi um programa bom, mas se não fossem os 
técnicos nada teria acontecido. Se tivéssemos esperado pelo 
governo todo mundo estava igual como chegamos aqui, mas no geral 
o programa traz muita coisa nova, antes era normal desmatar, hoje 
aqui já fica com medo, pois outro pode denunciar, a agroecologia foi 
a grande novidade, mas, você sabe, não se faz milagres, agora o 
ponto mais ruim desse programa foi a falta de recursos, como é que 
se trabalha sem dinheiro, já passou a escravidão (Assentado 15). 
Assim, quando começou este programa os técnicos disseram que 
este era diferente dos demais, tinha objetivos grandes e se a gente 
fizesse o que era para ser feito muita coisa mudaria aqui, eu hoje 
concordo com eles, me empolguei, já estava ficando chato, toda hora 
falava em agroecologia, os colegas diziam que eu queria ser 
técnico... (Assentado 22). 
 
Os técnicos mostraram para a gente um assentamento aqui perto 
que vive muito bem e os assentados praticam agroecologia, o 
programa foi implementado lá no mesmo período que o nosso e hoje 
estamos bastante diferentes, eles estão numa boa, mas volto a dizer 
não se opera milagres de um dia para noite, nós precisamos também 
fazer nossa parte (Assentado 26). 

 

Já os agentes extensionistas expuseram suas apreensões em se tratando 

de avaliação no assentamento pós-programa ou durante sua implementação. 

 

Posso avaliar que teoricamente o programa é perfeito, mas até 
colocarmos em prática, aquilo que era possível passou a ser algo 
estressante, pois os recursos não chegavam e aí passávamos a ser 
cobrados (pelos assentados), muitas vezes foi preciso parar as 
nossas atividades... Digo, o maior empecilho para implementar o 
programa foi a descontinuidade (C.S em entrevista concedida à 
autora). 

 

Tabela 22 – Mudanças do assentamento com a implementação do Programa 
ATES – Cabelo de Negro 

 Nº de pesquisados Porcentagem 

Sim 25 83% 
Não 04 17% 

Total 29 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 
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Tratando da questão de mudanças (em todos os aspectos) no PA Cabelo de 

Negro com a implementação do Programa ATES, os assentados responderam e 

logo comentaram: 

 

Mudou muita coisa: conscientização dos assentados sobre a 
agricultura que nós praticávamos antigamente e alguns ainda 
praticam, mas não são todos, as mulheres são mais organizadas, já 
tiveram projetos, os jovens também. [...] Mas o principal das 
discussões era agroecologia, como já disse, nem todo mundo quer, 
pois pensam no dinheiro e o solo quando não prestar mais, aí sim 
(Assentado 13). 
 
A nossa forma de organização melhorou, no início, depois que 
conseguimos as casas, era cada um por si, cada um buscava 
resolver seus problemas, mas agora, quando queremos alguma 
coisa, por exemplo da prefeitura de Mossoró, vão todos, pois 
teremos mais força (Assentado 21). 
 
A organização das mulheres foi muito boa, pois durante algum tempo 
parte do tempo eram ociosas, ficavam sem fazer nada depois que 
arrumavam a casa. [...] Agora, mas nem todas, têm reunião, veio 
uma instituição e fez projetos com elas, as reuniões, mesmo poucas, 
mas temos. [...] Por isso digo que mudamos sim, poderíamos ter 
mudado mais (Assentado 23). 

 

Foram constatadas nesse item duas questões bastante pertinentes para 

entender as respostas acima expostas: A primeira foi a segurança ou insegurança 

dos assentados quando questionaram a descontinuidade do programa tendo em 

vista que o INCRA tinha sinalizado uma chamada pública e os mesmos gostariam de 

ser contemplados, por essa razão acreditavam que, ao tecerem algumas críticas, 

poderiam perder a assessoria da Terra Livre. 

Outra constatação diz respeito às mudanças, que alguns dos assentados 

afirmaram que foram positivas, como: organização de mulheres, grupo de jovens, 

debate e algumas experiências com agroecologia. Com essas questões citadas, pode-

se dizer, em parte, que começou naquele assentamento uma transição incipiente da 

mentalidade e perspectivas de um rural, neste caso um assentamento em melhores 

condições, principalmente no cultivo de determinadas culturas agrícolas compatíveis 

com o solo e a região, garantia de alimentos advindos do próprio assentamento, 

novas perspectivas. 
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5.1.4 Comparando os assentamentos pesquisados 

 

As respostas dadas pelos entrevistados foram semelhantes nos três 

assentamentos. 

Quanto ao perfil dos assentados, em todos os assentamentos a maioria é do 

sexo masculino, tendo a presença feminina sido maior no Assentamento Monte Alegre 

I, seguido do Cabelo de Negro, sendo menor no Moacir Lucena. 

A implementação do Programa ATES foi considerada boa para a maioria dos 

pesquisados em todos os assentamentos, entretanto, uma parcela considerável o 

considerou ruim nos assentamentos Monte Alegre I e no Cabelo de Negro. 

A relação da prática/estratégia dos agentes extensionistas foi unanimanente 

correspondente com o manual operacional do Programa ATES no Assentamento 

Moacir Lucena, tendo a maioria respondido que sim no Monte Alegre I e quase 

metade que não, no Cabelo de Negro. 

A percepção de diferentes estratégias de implementação pelos agentes das 

instituições governamentais, instituições privadas e ONGs, foi quase unânime para os 

assentados do Moacir Lucena, sendo um pouco menor no Monte Alegre I e mais 

ainda no Cabelo de Negro. 

Os assentados avaliaram o Programa ATES em sua maioria como bom. 

Entretanto, no Assentamento Monte Alegre I o número de respondentes que 

avaliaram o programa como ruim foi maior que os que o avaliaram como ótimo, tendo 

ocorrido o contrário no Cabelo de Negro. Nenhum respondente avaliou o programa 

como ruim no Assentamento Moacir Lucena. 

Para todos os assentados do Moacir Lucena houve mudanças no 

assentamento com a implementação do Programa ATES, o que ocorreu também para 

a maioria dos assentados do Monte Alegre I e Cabelo de Negro. 

Diante dessas respostas dos assentados e dos agentes extensionistas, pode-

se certamente discutir, debater e entender o porquê desses obstáculos no momento 

da implementação. 

Lotta e Pavez (2010) informam que, de uma forma mais abrangente, a 

implementação comparece na teoria das políticas públicas como uma esfera 

meramente administrativa e deixa, portanto, de considerar importantes 

consequências. O aspecto “meramente administrativo” aparece tanto nas 
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afirmativas dos agentes extensionistas como dos beneficiários do programa, de 

qualquer modo é algo inerente ao momento da implementação.  

Exemplificando o distanciamento das políticas públicas desde a sua 

formulação até a implementação, autores citados (2010) rememoram as 

interferências internas e externas que porventura ocorrem nesse momento da 

implementação. “Os analistas de políticas públicas comumente se deparam com 

grandes diferenças quando comparam o modo como as políticas públicas são 

colocadas em prática e implementadas [...]”, reiteram. 

Neste caso, é possível que o hiato existente entre a formulação e a 

implementação pareça comum, no entanto, incoerente, díspares e dissonantes dos 

anseios e desejos dos assentados. 

A partir dessas constatações, reforça-se a ideia de se investigar cada vez 

mais sobre os diversos momentos das políticas públicas, enfraquecendo a lógica 

linear tão presente na literatura e suas possíveis consequências sejam tanto do 

ponto de vista normativo, teórico e prático. Todavia, isso requer de todos os 

pesquisadores, elaboradores, implementadores e outros sujeitos envolvidos, 

tempo, desprendimento para discutir cuidadosamente cada momento. Aqui reside 

um grande desafio: como implementar as políticas, programas e projetos, 

considerando efetivamente seus objetivos, propostas inovadoras, seguindo 

rigorosamente os objetivos? 

Particularmente, ao se avaliar o Programa ATES numa perspectiva 

processual, foram identificados alguns problemas aparentemente semelhantes em 

todos os assentamentos estudados, destacando-se, dentre eles: o atraso no 

repasse de recursos e consequentemente o pagamento salarial dos extensionistas, 

e o não cumprimento do cronograma elaborado inicialmente quando vai se realizar 

qualquer avaliação. Dessa forma, insiste-se em reafirmar a disparidade ainda 

predominante entre objetivos, metas, indicadores e a eficácia ou não das políticas 

durante a implementação.  

De um modo geral, observando a realidade dos três assentamentos rurais 

estudados, pode-se chegar a algumas conclusões, mesmo sendo parciais, por se 

entender que o cotidiano está num processo constante de redefinições, mudanças. 

Assim, dentre as constatações averiguadas com a pesquisa, destacam-se algumas 

que aparecem como fundamentais para compreender a implementação de uma 

política e um complexo de aspectos que as envolvem: 
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 Toda e qualquer política tem no seu marco teórico ideologias, 

concepções, interesses, razões implícitas e explicitas, tendo, portando, 

algumas discrepâncias entre o teórico e a implementação. Isso 

necessariamente quer dizer que a teoria difere da prática, no entanto a 

realidade onde a política é implementada, por sua vez, é mais 

complexa que a teoria a qual subsidiou teoricamente. 

 Na implementação há sempre jogo de interesses, tanto por parte dos 

beneficiários quanto formuladores, implementadores e avaliadores, isso 

quer dizer que, necessariamente, a política, como foi formulada, 

coaduna com os interesses do público-alvo do programa/política/projeto. 

 Comumente os objetivos de uma política (neste caso, do Programa 

ATES) são inovadores, ambiciosos e às vezes “revolucionários”, pois 

se propõe a mudar o modo de produção ou o capitalismo para uma 

nova sociabilidade, quando se sabe que não é uma política/programa 

que poderá fazer esse tipo de mudança. 

 As políticas, programas e projetos, sejam para os assentamentos rurais 

ou não, são permeados de excelentes intenções, no entanto, entre 

intenção, objetivos e resultados a partir da implementação, haverão 

possivelmente fatores limitantes, sejam internos ou externos. 

 No momento da implementação, as regras, rotinas e processos sociais 

são convertidos em intenções resultantes das ações dos sujeitos 

envolvidos. Ainda na implementação, puderam ser visualizados erros 

anteriores à tomada de decisões, objetivando detectar problemas mal 

formulados, otimismo exagerado, objetivos sem possibilidades reais de 

efetividade e exageros por parte daqueles que planejam, elaboram e 

programam, em se tratando da elaboração das políticas, programas e 

projetos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao enveredar pelo mundo da leitura sobre avaliação de políticas públicas 

e implementação, tanto na literatura nacional e em menor proporção na literatura 

internacional, inúmeros desafios de ordem objetiva e subjetiva foram encontrados 

neste estudo. Mas os desafios foram sendo amenizados à medida que se descobriu 

uma vasta e profícua literatura a qual ajudaria a responder à questão da pesquisa 

proposta e aumentar o cabedal de conhecimentos. 

 Assim, destacam-se dois momentos difíceis, mas necessários. O primeiro diz 

respeito ao dissenso conceitual quanto à concepção de políticas públicas, 

implementação e avaliação. No entanto, este desafio instigou o aprofundamento, 

passeando com muito compromisso pela literatura que trata dessas categorias. Já o 

segundo momento remete a questões como: diferença entre teoria e prática, hiato 

entre o manual operacional do Programa ATES e a realidade empírica, o conteúdo 

político da política, que foram resolvidas para sair de uma ingenuidade intelectual. 

 Uma das primeiras constatações na literatura diz respeito à abordagem dos 

autores, os quais foram unânimes em afirmar que “não existe um conceito fechado, 

pronto, determinado, em se tratando de políticas públicas”. É um termo polissêmico, 

depende e tem forte relação com a vinculação e perspectivas teóricas de quem está 

abordando, talvez seja bem mais complexo do que a ação-implantação do programa. 

 Quanto ao termo avaliação, o problema ou alternativa reside nas inúmeras 

conceituações, às vezes é encontrado o mesmo significado, mudando somente a 

terminologia. Aos poucos, precisamente nas últimas décadas, a literatura que versa 

sobre avaliação vem sendo discutida e rediscutida tanto no plano teórico quanto na 

aplicabilidade, aliás, muito mais nas avaliações realizadas, destacando-se no 

cenário brasileiro as avaliações em saúde pública e educação. 

 Para alguns estudiosos há certa vulgarização quanto ao uso do termo. Por 

seu turno, esses fatos não impedem que se tenha um entendimento próprio quanto 

às terminologias. Entretanto, é importante assegurar que as políticas públicas, 

programas, projetos e as avaliações, independentemente da tipologia, são 

permeadas de interesses, ideologias, julgamentos, tomada de decisões por parte 

dos sujeitos envolvidos nas diversas realidades, quais sejam: funcionários públicos e 

privados, elaboradores, implementadores e aqueles que criam e recriam as políticas 

e a avaliação das implementações. 
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 O processo de avaliação ganhou visibilidade e relevância nas décadas 

recentes, por diversas razões, mas primordialmente em virtude do conhecimento 

acerca de como estão sendo utilizados os recursos/fundos públicos, principalmente 

quando são capitaneadas por órgãos como o Banco Mundial e agências 

internacionais bi e multilaterais. 

 Quanto à extensão rural como uma política pública setorial, no caso do 

Brasil, remonta aos anos de 1950 e foi obtendo mudanças, mesmo que lentas, no 

decorrer dos últimos anos. Tendo como referência o modelo de extensão rural dos 

EUA, Freire (1975) conseguiu evidenciar uma nova abordagem da Assistência 

Técnica e Extensão Rural no Brasil, dando-lhe uma nova conotação para além da 

reprodução de técnicas, uso de maquinários e de sementes, através de um trabalho 

marcado pela mediação e respeito entre os sujeitos envolvidos. 

 A partir de então a extensão passou a ser questionada, abordando que os 

agricultores não deveriam ser meros receptores de informações, sobrevindo, assim, 

uma nova perspectiva, mesmo enfrentando adversidades por parte dos grandes 

latifundiários e do governo no momento da elaboração das políticas. 

 Nos anos de 1990 a Assistência Técnica e Extensão Rural no Brasil passou a 

receber novas denominações, e a ATER e a ATES ficaram definidas com propostas, 

interesses, inovações garantidas e possibilidades para um rural ressignificado, através 

das novas práticas introduzidas por Freire (1975). Dentre elas, destacam-se os 

objetivos e formas/estratégias dos implementadores do Programa ATES, estudado 

numa perspectiva de avaliação processual, considerando que as práticas utilizadas 

pelos agentes extensionistas podem obter uma implementação que leva em conta os 

reais objetivos do programa e dos beneficiários. 

 Assim, entendendo que na avaliação deve-se conhecer a política, os 

objetivos, os recursos financeiros, os implementadores e os beneficiários, considera-

se esse conhecimento como um dos primeiros passos para avaliar a ATES. 

 Rememorando o objetivo geral do programa, qual seja: “implementar um 

desenvolvimento rural sustentado considerando as particularidades locais, 

mudanças na matriz tecnológica priorizando a agroecologia”, foi constatado um 

objetivo sem grandes possibilidades de concretude, mas ao mesmo tempo trazendo 

para o centro das discussões, tanto na academia como nas instituições e 

assentamentos, probabilidades de mudanças para os assentamentos rurais com as 

discussões e variáveis postas nos objetivos do programa. 
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 Essa afirmação foi feita após a realidade conhecida no decorrer da pesquisa, 

particularmente no Assentamento Moacir Lucena. No entanto, a agroecologia 

naquele assentamento foi resultante de uma diversidade de estratégias dos agentes 

extensionistas, dos assentados e das instituições envolvidas, por outras palavras, 

por um arranjo institucional incomum ao desenvolvimento rural. 

 Isso significa, em parte, uma nova institucionalidade, inovação e transição 

agroecológica, pois os agentes extensionistas das ONGs que estavam atuando 

incentivaram processos de difusão e de experimentações capazes de mobilizar a 

criatividade das famílias na busca de soluções adaptadas às condições endógenas 

daquele espaço. O mesmo ocorreu em Moacir Lucena, onde os assentados, mesmo 

com um arranjo institucional informal, conseguiram obter êxitos em se tratando das 

práticas agroecológicas e refazendo a noção de desenvolvimento rural sustentado. 

 As mudanças para esse rural sustentado podem ser aproximadas a partir do 

momento em que todos os sujeitos envolvidos apresentam os mesmos objetivos, 

entretanto, necessariamente isso ocorre, conforme já citado por um dos assentados 

pesquisados e também por um dos agentes extensionistas. 

             A fala do assentado, quando comentou sobre o Programa ATES, foi 

contundente: “Nem tudo que o governo quer nós queremos, esse programa é bonito, 

mas será que é isso que todos os assentados querem, ou podem até querer, mas 

não praticam o que diz o técnico.” (Assentado 2, Cabelo de Negro). Sendo assim, 

entra em cena uma dimensão subjetiva na avaliação que diz respeito às vontades, 

desejos e aspirações dos assentados. 

 O agente extensionista também faz referências à questão: “Nem todo técnico 

acredita na agroecologia, na sustentabilidade rural. Assim, como repassar, discutir 

com os assentados, aquilo que nem ele mesmo acredita que pode ser possível?“ 

(entrevista concedida por agente extensionista da Cooperativa Terra Livre, jun. 2012). 

 Essa forma e concepção de agroecologia citada pelo assentado e pelo 

agente não podem ser generalizadas. Na perspectiva de avaliação do programa e 

de novas possibilidades de um rural sustentável, há experiências exitosas. Nas 

constatações desta pesquisa, bem como de outras na região Nordeste, como é o 

caso de Borborema-PB e Bonsucesso-RN, ficou evidente que, com um trabalho 

mediado pelas vontades dos sujeitos, a agroecologia poderá dar certo e ser uma 

alternativa possível, contribuindo para o desenvolvimento rural. 
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 No Assentamento Cabelo de Negro foi visualizada uma experiência, mesmo 

que isolada (já que o grupo de mulheres foi perdendo o foco de atuação, conforme 

informação de uma assentada), que explicita de forma clara o que é agroecologia. 

Em seu lote individual, uma assentada cultiva diversas hortaliças e plantas 

medicinais, com as quais consegue alimentar toda a sua família sem uso de 

fertilizantes e garantir renda com a venda dos remédios caseiros, conhecidos na 

região como “lambedores”. 

 Ao conversar sobre a sustentabilidade e a agroecologia, a assentada foi 

mostrando a viabilidade de desenvolver diversos tipos de culturas agrícolas, 

garantindo a sobrevivência familiar em termos de alimentação e obtendo renda com 

outras alternativas, como alface, coentro, cebolinha, tomate cereja, acerola, ervas 

medicinais e noni. 

 A fala da assentada retrata o empoderamento das mulheres agricultoras, em 

reconhecimento da sua condição enquanto trabalhadoras em situações de 

independência, retirando-as do modelo familiar tradicional que as manteve 

assentadas apenas como membros de agrupamentos familiares, pois o homem era 

o trabalhador responsável pela contratação e execução dos trabalhos. As mulheres 

ganharam autonomia econômica e política enquanto sujeitos sociais da reforma 

agrária, processo de acesso da mulher tanto aos bens quanto ao poder. 

 Neste sentido, os agentes extensionistas tiveram um papel fundamental, 

pois foi por meio deles que foram obtidas as primeiras aproximações com a 

experiência agroecológica. Contudo, nem todos os assentados tiveram as mesmas 

convicções de que poderia dar certo.  

 Em Borborema-PB, os processos de transição agroecológica a partir do 

trabalho de resgate e de valorização dos conhecimentos sobre os agrossistemas 

tradicionais focalizaram-se sobre três elementos: valorização da biodiversidade, 

valorização de espaços de alta produtividade biológica e estratégias de constituições 

de estoques. Assim, deu-se continuidade às experiências exitosas e desencadeou 

um processo de inovação e experimentação da agroecologia no sentido da 

construção de novas práticas produtivas, ambientais e institucionais. 

 As estratégias constituídas pelos agentes em Borborema-PB, na 

Comunidade de Santana-CE, em Moacir Lucena (Apodi-RN) e em outros 

assentamentos, permitiram a implementação de uma nova institucionalidade e 
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prática renovada diferenciada da chamada agricultura moderna, ainda praticada de 

forma dominante no espaço rural brasileiro e no semiárido nordestino. 

 Assim, o Programa ATES, mesmo com suas adversidades em termos até de 

existência, poderia ser visto de outra forma por todos que estiveram envolvidos no 

processo de implementação, desde as instituições governamentais e não 

governamentais até os agentes e os assentados. É necessário mostrar que não é 

somente de intenções que uma política poderá obter êxitos conforme preconizada. 

 Os entraves existem e vão sempre perpassar as políticas, mas isso não as 

impossibilita de usarem estratégias condizentes com a realidade econômica, social, 

política e cultural do lugar e das pessoas. Vale ainda acrescentar o papel da 

universidade na formação dos agentes, evitando a discussão sobre o difusionismo 

ou mesmo problematizando-o, e explicitar os novos processos agroecológicos. 

 Assim como todo processo social, a agroecologia tem uma trajetória 

evolutiva, oscilante e não linear, mudou-se o foco do desenvolvimento, sem uma 

preocupação central nos resultados, mas com os processos de aprendizagens e 

com a capacidade de agregação de experiências locais. 

 Partindo dessa perspectiva agroecológica, de uma transição para um rural 

sustentável por meio do Programa ATES, foram averiguadas inúmeras questões que 

podem inviabilizar a implementação do programa, partindo do problema de 

pesquisa: existem diferenças nas estratégias utilizadas pelos agentes 

extensionistas das instituições governamentais e não governamentais? 

 As informações colhidas e a respectiva análise mostrou que sim, as falas 

dos assentados foram incisivas quanto à assertiva, resumindo as estratégias dos 

agentes extensionistas governamentais ao seguinte: “mero repasse de informações, 

não discutiam, não debatiam com os assentados, nem traziam respostas ou uma 

lista de alternativas para problemas que os sujeitos nem tinham discutido”. Mesmo 

sabendo que as instituições governamentais, dentre elas a EMATER, não se 

responsabilizariam pela implementação do ATES, os agentes poderiam, no decorrer 

das visitas esporádicas, ter um trabalho mais coletivo, sem receitas prontas, para 

uma realidade permeada de incertezas, como foi o caso do Programa ATES. 

 Quanto às estratégias utilizadas pelos agentes extensionistas das ONGs 

pesquisadas, elas se mostraram abertas, discutidas, relativizadas, problematizadas 

e mediadas por um intenso processo de debates e escutas, não silenciando, assim, 

as vozes dos sujeitos beneficiários. Ao contrário, não obstante as inúmeras 
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interrupções e descontinuidades do programa, os agentes continuaram suas 

atividades, mesmo quando não iam até as áreas de assentamento. Embora possa 

parecer insignificante não fazer nada no assentamento porque não tinham recursos, 

as justificativas desse comportamento era algo importante para aqueles que ficam 

em determinados momentos na espera de informações para começar suas 

atividades cotidianas. 

 Neste caso, a hipótese do trabalho foi confirmada, pois se partiu do princípio 

de que: o modelo de implementação do Programa ATES, realizado nos 

assentamentos rurais do RN pelas instituições governamentais é do tipo top-down; o 

modelo das instituições governamentais é do tipo botom-up, considerando as 

estratégias de implementação. 

 Na linguagem utilizada no início desta tese, as estratégias das instituições 

governamentais são do tipo botom-up, pois consideram aqueles que estão nos 

níveis mais baixos da hierarquia, mas não menos importantes. O diálogo como 

estratégia foi fundamental no processo de implementação, pois, como dito alhures, 

implementar e avaliar também está permeado de aspectos subjetivos, então 

dialogar, ouvir, escutar os assentados é muito importante. 

 Assim sendo, a experiência bem sucedida de Moacir Lucena foi marcada por 

uma implementação incomum, e mostra que algumas estratégias de 

implementações são fundamentais para que uma política pública tenha eficácia 

quando se refere à avaliação de processo. 

 No tocante aos obstáculos averiguados na implementação, de acordo com a 

literatura que versa sobre o assunto, podem subsidiar outras implementações, pois 

quando se constatam os empecilhos evitam-se equívocos futuros, numa outra 

linguagem, trata-se de aprendizagem organizacional. 

 A pesquisa de campo apontou obstáculos diversos, sendo destacados 

aqueles que mais sobressaíram nas entrevistas e nos questionários, quais sejam: 

falta de compromisso dos governos, políticas públicas descontinuas ou 

“mirabolantes, sem sustentação teórica e prática”, falta de verbas, licitações com 

exigências incabíveis e sem possibilidades de concretudes. 

 Um agente extensionista trouxe para o centro da análise uma  

questão aparentemente utópica, mas ao mesmo tempo relevante, qual seja:  

“o Programa ATES foi criado nos escritórios, com burocratas que não conhecem a 

realidade dos assentados, colocam exigências nos editais que quase nenhuma 
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instituição contempla e exigência de um perfil profissional dos técnicos que não existe” 

(entrevista concedida por N. L., jun. 2012). Em outras palavras, são inúmeros 

objetivos e propósitos para poucas possiblidades de efetividade. Mesmo assim, 

resgata a importância do programa para os assentamentos rurais de reforma agrária. 

 Quanto aos obstáculos apontados pelos assentados, mesmo em realidades 

diferentes (lugar, espaço), alguns foram unânimes em destacar: descontinuidade do 

programa por parte do governo, falta de recursos, interesses diferentes dentro do 

próprio assentamento, discordâncias e descrédito com a proposta do rural 

sustentável e agroecologia, acreditando que esta tem pouca rentabilidade.  

 Para alguns assentados, “os técnicos explicaram tudo do programa, a 

viabilidade, mostraram exemplos bem sucedidos para quem pratica a agroecologia, 

mas muitos aqui esquecem rápido ou mesmo não estão interessados” (Assentado 1, 

Monte Alegre I). Nesse caso, outros obstáculos são apresentados, como o não 

interesse por aquilo que consideram novo. 

 A questão das dificuldades diz respeito ao terceiro objetivo específico desta 

pesquisa, pelo qual se buscou conhecer os obstáculos presentes no processo de 

implementação do Programa ATES. As abordagens e os estudiosos evidenciam que 

qualquer política tem adversidades e dificuldades nesse processo, não existe uma 

implementação sem limitações.  

 São muito os desafios no campo da avaliação, requerendo especial 

empenho por parte dos interessados, sobretudo se for recordado que avaliar é ir a 

campo verificar o que ocorreu com os ideais, ideias e pretensões – o que exigiria um 

misto de abertura, humildade e coragem, já que o encontro entre o planejado e o 

efetivamente realizado traz sempre a marca do inusitado. 

 Em sendo assim, entende-se que o Programa ATES não se constitui numa 

realidade isolada em termos de dificuldades no processo de implementação, 

remetendo-se à reflexão dos autores citados no decorrer desta tese, qual seja: as 

políticas públicas são propostas que devem ser implantadas e concomitantemente 

avaliadas, não somente para penitenciar (se tem continuidade ou não), mas para se 

compreender os diversos momentos que perpassa uma dada política, os resultados, 

a eficiência, a eficácia e a efetividade. 

 Especialmente neste estudo, verificou-se, mesmo em graus diferenciados, a 

incorporação por parte dos assentados, agentes extensionistas e funcionários do 
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INCRA, a discussão em torno da possibilidade de um desenvolvimento rural 

sustentável e adoção de práticas agroecológicas. 

 Pelo exposto, ressalta-se a importância do processo de avaliação, 

independentemente da tipologia, sendo fundamental, em se tratando das políticas 

públicas para o espaço rural, os sujeitos e os atores envolvidos. Dessa forma, 

reforça-se a perspectiva da avaliação como aprendizagem, como uma possibilidade 

de busca de novos conhecimentos e métodos a favor dos processos de tomada de 

decisão. Assim, o estudo de caso aqui realizado, tanto no tocante à abordagem 

teórica quanto à pesquisa de campo, não se esgotou em si mesmo. São necessários 

outros aprofundamentos, principalmente quando pesquisas e estudos apresentam 

quadros teóricos complexos, demandando, assim, múltiplos olhares, áreas diversas. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 
OS AGENTES: Coordenador do Programa ATES, diretor do departamento de 
desenvolvimento do INCRA, extensionistas de instituições governamentais e 

não governamentais 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, HUMANAS E LETRAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada “O Programa de 

Assessoria Técnica, Social e Ambiental – ATES: Uma Avaliação de Processo no RN (2004-

2010)”, orientada pelo professor Dr. Lincoln Moraes de Souza e desenvolvida pela 

doutoranda Gilcélia Batista de Góis, do Curso de Pós-Graduação em Ciências Sociais da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Sua participação é voluntária, isto é, você poderá desistir a qualquer momento, 

retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga prejuízo ou penalidade. 

A pesquisa em foco busca avaliar as estratégias utilizadas pelos agentes 

extensionistas do Programa de Assessoria Técnica, Social e Ambiental no Rio Grande do 

Norte. Caso decida aceitar o convite, você será entrevistado pela doutoranda através de um 

formulário de entrevista que busca: (a) identificar quais as estratégias das instituições 

utilizadas na implementação do Programa ATES nos assentamentos rurais de reforma 

agrária; (b) identificar os possíveis obstáculos (ou não) no processo de implementação do 

programa; (c) analisar as estratégias e diferenças de operacionalização, execução e 

resultados entre as instituições governamentais e não governamentais. 

Nesse sentido, o objetivo principal do nosso trabalho é avaliar a implementação do 

Programa de Assessoria Técnica, Social e Ambiental no Rio Grande do Norte (2004-2010). 

O estudo não oferece riscos à sua integridade física, moral, social e econômica, uma 

vez que estão asseguradas a confidencialidade e privacidade das suas informações, bem 

como a proteção da sua imagem, não sendo as informações utilizadas em prejuízo das 

pessoas envolvidas. Partindo desse pressuposto, os pesquisadores assumem a 

responsabilidade de dar assistência integral às complicações e danos decorrentes dos 

riscos previstos, assim como a concessão de ressarcimentos e indenizações previstas, caso 

seja comprovada legalmente a sua necessidade. 
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Os resultados desta pesquisa visam contribuir com o conhecimento necessário sobre 

as mudanças advindas com o programa. O resultado final da pesquisa constituirá o trabalho 

de tese da aluna pesquisadora e será amplamente divulgado a partir da publicação de 

artigos em periódicos da área, a fim de subsidiar o planejamento de novas ações e 

pesquisas sobre o assunto. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas, e seu nome não será divulgado em 

nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro, e a divulgação dos 

resultados será feita de forma a não identificar os voluntários.  

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda dúvida que você tiver a respeito 

desta pesquisa poderá perguntar diretamente para a pesquisadora: Gilcélia Batista Góis, 

Fone: (84) 9927-8339/8702-9146; Email: gilceliagois@gmail.com, Residencial Holanda, 

apto. 404, Candelária, Natal-RN. 

Dúvidas a respeito da ética da pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN no endereço: Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. 

Caixa Postal 1666, CEP 59072-970, Natal-RN, ou pelo Telefone/Fax (84) 3215-3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que estou ciente dos objetivos da pesquisa, como ela será realizada, os 

riscos e benefícios envolvidos e autorizo a realização dos procedimentos acima citados e a 

utilização dos dados originados destes procedimentos para fins didáticos e de divulgação 

em revistas científicas brasileiras ou estrangeiras. Dessa forma, concordo e dou meu 

consentimento, em participar voluntariamente da pesquisa “Programa de Assessoria 

Técnica, Social e Ambiental (ATES): Uma avaliação de processo no RN (2004-2010).” 

Natal, ____de __________de 2012. 

 

 

Participante da pesquisa: 

 

______________________________________________ 

Nome/assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Pesquisador responsável: 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 
OS USUÁRIOS: Beneficiários do Programa ATES 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, HUMANAS E LETRAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada “Programa de 

Assessoria Técnica, Social e Ambiental (ATES): Uma avaliação de processo no RN (2004-

2010),” orientada pelo professor Dr. Lincoln Moraes de Souza e desenvolvida pela 

doutoranda Gilcélia Batista de Góis do Curso de Pós-graduação em Ciências Sociais da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa busca avaliar a implementação do Programa de Assessoria Técnica, 

Social e Ambiental no Rio Grande do Norte (2004-2010). Caso decida aceitar o convite, 

você será entrevistado pela doutoranda através de um questionário de pesquisa que busca 

verificar a sua percepção e conhecimento sobre o programa, o que ele representa e como 

está sendo implementado/foi implementado. 

O estudo oferece poucos riscos à sua integridade física, moral, social e econômica, 

uma vez que estão asseguradas a confidencialidade e privacidade das suas informações, 

bem como a proteção da sua imagem. Não sendo as informações utilizadas em prejuízo das 

pessoas envolvidas. Partindo desse pressuposto, os pesquisadores assumem a 

responsabilidade de dar assistência integral às complicações e danos decorrentes dos 

riscos previstos, assim como a concessão de ressarcimentos e indenizações previstas, caso 

seja comprovado legalmente a sua necessidade. 

Os resultados desta pesquisa visam contribuir com o conhecimento necessário sobre 

as mudanças advindas com o programa. O resultado final desta pesquisa constituirá o 

trabalho de tese da aluna pesquisadora e será amplamente divulgado a partir da publicação 

de artigos em periódicos da área a fim de subsidiar o planejamento de novas ações e 

pesquisas sobre o assunto. 
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Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será divulgado em 

nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos 

resultados será feita de forma a não identificar os voluntários.  

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda dúvida que você tiver a respeito 

desta pesquisa poderá perguntar diretamente para a pesquisadora: Gilcélia Batista Góis, 

Fone: (84) 9927-8339/8702-9146; Email: gilceliagois@gmail.com, Residencial Holanda, 

apto. 404, Candelária, Natal-RN. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN no endereço: Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. 

Caixa Postal 1666, CEP 59072-970, Natal-RN ou pelo Telefone/Fax (84) 3215-3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que estou ciente dos objetivos da pesquisa, como ela será realizada, os 

riscos e benefícios envolvidos e autorizo a realização dos procedimentos acima citados e a 

utilização dos dados originados destes procedimentos para fins didáticos e de divulgação 

em revistas científicas brasileiras ou estrangeiras. Dessa forma, concordo e dou meu 

consentimento, em participar voluntariamente da pesquisa “Programa de Assessoria 

Técnica, Social e Ambiental (ATES): Uma avaliação de processo no RN (2004-2010).” 

 

Natal, _____ de _________ de 2012. 

 
Participante da pesquisa: 

 
____________________________________________ 

Nome/Assinatura do participante da pesquisa 
 

______________________________________ 
Assinatura do pesquisador Responsável 
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APÊNDICE C – ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM OS AGENTES/ 
EXTENSIONISTAS DAS ONGs E ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, HUMANAS E LETRAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

 

1 – Como você avalia o processo de implementação do Programa ATES? 

 

2 – Quais as estratégias utilizadas por vocês na implementação do programa/ 

operacionalização? 

 

3 – Quais os desafios postos preconizados pelo manual operacional do programa? 

 

4 – Como ocorre a receptividade dos assentados em relação ao programa? 

 

5 – Em relação à agroecologia (categoria predominante do programa), é possível, como se 

dá o processo? Quais os resultados? 

 

6 – No tocante à assessoria nos assentamentos, obtiveram alguma capacitação para 

implementação do programa? 

 

7 – Em relação ao programa e sua implementação, vocês visualizam algumas mudanças? 

Quais? 

 

8 – Em se tratando da proposta do programa, vocês conseguem visualizar a sua 

implementação de forma eficaz? Por quê? 

 

9 – Considerações gerais sobre o programa, estratégias utilizadas, resultados, avaliação: 
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APÊNDICE D – ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM OS ASSESSORES 
TÉCNICOS, AGENTES QUE OCUPAM CARGOS ADMINISTRATIVOS EM 

RELAÇÃO AO PROGRAMA ATES 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, HUMANAS E LETRAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

 

1 – Quais as suas apreensões sobre o Programa de Assessoria Técnica, Social e 

Ambiental? 

 

2 – Considera que é possível sua implementação conforme as diretrizes do programa, 

princípios? Quais os possíveis obstáculos no tocante à defesa da agroecologia, concepção 

de assessoria e extensão? 

 

3 – Vocês, enquanto gestores do programa, percebem ou não estratégias de implementação 

do programa entre as ONGs e as organizações governamentais? Quais? 

 

4 – O programa tem como foco predominante a agroecologia. Considerando isso, como 

vocês avaliam? É possível? Têm percebido mudanças nas áreas de assentamentos? 

Quais? 

 

5 – Em linhas gerais, como você avalia o programa, a sua implementação, as estratégias 

utilizadas pelos agentes/extensionistas, sua eficácia ou não e as mudanças ocorridas nos 

assentamentos com a sua implementação. 
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APÊNDICE E – ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM OS ASSENTADOS 
BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA – ATES 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, HUMANAS E LETRAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

QUESTÕES 

 

1 – PERFIL: 

NOME:__________________________________________________ 

SEXO:___________________________________________________ 

IDADE:__________________________________________________ 

 

2 – Vocês conhecem os objetivos do Programa ATES? 

(   ) SIM (   ) NÃO 

EXPLIQUE:________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3 – Como foi e está sendo implementado o Programa ATES no assentamento? 

(   ) BOM (   ) ÓTIMO (   ) RUIM 

EXPLIQUE:________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4 – Os agentes/extensionistas têm atuado no processo de implementação do programa, em 

conformidade com o que propõe no seu manual operacional? 

(   ) SIM (   ) NÃO 

EXPLIQUE:________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5 – Vocês percebem se existem estratégias diferenciadas por partes dos agentes 

governamentais e não governamentais? 

(   ) SIM (   ) NÃO 

EXPLIQUE:________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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6 – Como vocês avaliam o programa? 

(   ) BOM (   ) ÓTIMO (   ) RUIM 

EXPLIQUE:________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

7 – Vocês perceberam mudanças no assentamento a partir da implementação? 

(   ) SIM (   ) NÃO 

EXPLIQUE QUAIS:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

8 – Observações gerais sobre o programa:  

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ANEXO A – INSTITUIÇÕES QUE FIZERAM PARTE DO PROGRAMA ATES NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

NOME DA EMPRESA CNPJ/ENDEREÇO ÁREA DE ATUAÇÃO 
Nº DE 

TÉCNICOS 

ADESAC – Associação de 
Desenvolvimento Social Antonio 

Cazado 

08.546.053/0001-14 
Rua Margarida Freitas, 161 1º 

andar SL 03 – Centro – Apodi-RN 
Apodi, Felipe Guerra, Severiano Melo, Itaú e Rodolfo Fernandes 04 

AEL Bezerra Assessoria Agrícola 
08.401.742/0001-30 

Av. Getúlio Vargas, 126 – Centro 
– Upanema-RN 

Upanema e Mossoró 06 

AACC – Associação de Apoio as 
Comunidades do Campo 

09.390.295/0001-24 
Rua Múcio Galvão, 449 Lagoa 

Seca – Centro – Natal-RN 

Natal, Mossoró, Baraúna, Poço Branco, Pedro Velho, e São Miguel 
do Gostoso 

07 

ADEJA – Assessoria, Consultoria e 
Capacitação Técnica do Trairi 

07.593.253/0001-65 
Rua Manoel Medeiros, 75-A – 

Centro – Japi-RN 

Japi, Sta. Cruz, S. Bento do Trairi, Campo Redondo, Cel. Ezequiel, 
Lajes Pintadas, Jaçanã, Rui Barbosa, S. Tomé, Currais Novos, Sítio 
Novo, Tangará, Lagoa de Velhos, Bom Jesus, Sem. Eloi de Souza, 
Serra Caiada, Boa Saúde, Barcelona, S. Paulo do Potengi, S. José 

de Campestre, Monte das Gameleiras, Serra de S. Bento, St. Antônio 

04 

AESCA – Associação Estadual de 
Cooperação Agrícola do Estado do 

RN 

02.488.347/0001-50 
Rua da Misericórdia, 687 Cidade 

Alta – Natal-RN 

Natal, Açu, Baía Formosa, Bento Fernandes, Bom Jesus, Ceará 
Mirim 

05 

AGRO-AMBIENTAL Consultoria, 
Assessoria, Projetos e Serviços S/S 

08.810.170/0001-43 
Rua São José de Mipibu, 1493-A 

Lagoa Nova – Natal-RN 

Natal, Macaiba, Parnamirim, São José de Mipibu, Santo Antonio, 
Touros, São Miguel do Gostoso 

06 

ANGRA – Associação Nacional de 
Apoio a Reforma Agrária e 

Agricultura Familiar 

05.640.798/0001-50 
Rua Antonio Proença, 57 Centro 

João Câmara-RN 

Bento Fernandes, Galinhos, Jardim de Angicos, Maxaranguape, 
Pedro Avelino, Rio do Fogo, Poço Branco, Caiçara do Norte, João 

Câmara, Pureza, São Bento do Norte, Touros, Ceará-Mirim, 
Jandaíra, Pedra Preta, Riachuelo, São Miguel do Gostoso 

03 

ANPAC – Associação Norte-
Riograndense de Profissionais da 

Área de Prestação de Serviços 
Técnicos, Assessoria e Consultoria 

07.124.218/0001-05 
Rua Castro Alves, 81 Centro 

Bento Fernandes-RN 

Bento Fernandes, Ielmo Marinho, Riachuelo, São Bento do Norte, 
Senador Eloi de Souza, João Câmara, Jardim de Angicos 

12 

ÁPICE – Consultoria Projetos 
Agropecuários e Agroindustriais 

Ltda 

07.179.596/0001-88 
Rua João Pessoa, 219 – 

Ed.Sisal, sl 211 Cidade Alta – 
Natal-RN 

 

Bento Fernandes, João Câmara, Pedra Grande, Riachuelo, São 
Bento do Norte, Ceará-Mirim, Maxaranguape, Poço Branco, Santa 
Maria, Macaíba, Ielmo Marinho, Parazinho, Pureza, São Paulo do 

Potengi e Vera Cruz 

05 



 

 

2
2

0
 

2
2

0
 

2
2

0
 

ÁPICE – Cooperativa 
Multidisciplinar de Assessoria a 
Empreendimentos Sustentaveis 

03.632.010/0001-38 
Rua João Pessoa, 219 Edifício 
Sisal, 2º andar sl 211A – Cidade 

Alta – Natal-RN 

Bento Fernandes, João Câmara, Pedra Grande, Riachuelo, São 
Bento do Norte, Ceará-Mirim, Maxaranguape, Poço Branco, Santa 
Maria, Macaiba, Ielmo marinho, Parazinho, Pureza, São Paulo do 

Potengi e Vera Cruz 

06 

AQUANOR 
04.896.661/0001-06 

Rua São Vicente – 05 ,Porto de 
São Pedro – Macau-RN 

Macau, Porto do Mangue, Carnaubais, Pendências, Pedra Grande, 
Guamaré, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues, Jandaira e Galinhos 

04 

ARPA – Assistencial Ltda 
10.862.860/0001-98 

Rua Silva Jardim, 894, Boa Vista 
– Mossoró-RN 

Mossoró, Açu, Governador Dix-Sept Rosado, Baraúna, São 
Francisco do Oeste, Areia Branca, Porto do Mangue, Serra do Mel, 

Tibau, Grossos, Apodi, Caraúbas 
06 

ASTES – Assessoria, Consultoria e 
Capacitação Técnica do Seridó 

06.222.820/0001-04 
Rua Dr. Gorgonio Artur, 117, 

Centro –  São João do Sabugi-
RN 

São João do Sabugi, Caicó, Serra Negra do Norte,Ipueira, Timbaúba 
dos Batistas, Jardim de Piranhas e Jucurutu 

10 

ATECNORTE – Associação de 
Técnicos Norte-Riograndense 

07,898.280/0001-46 
Rua Georgino Avelino, 344 

Centro – Angicos-RN 

Angicos, Fernando Pedroza, Lajes, Pedro Avelino, Afonso Bezerra e 
Açu 

09 

ATEDES – Assessoria Técnica de 
Desenvolvimento Sustentável do 

vale do Açu 

 

06.154.935/0001-09 
Rua São João, 96, Centro – 

Ipanguaçu-RN 

 

Ipanguaçu, Afonso Bezerra, Pendências, Itajá, 09 

ATOS – Assessoria, Consultoria e 
Capacitação Técnica Orientada 

Sustentável 

03.685.425/0001-70 
Praça São Sebastião, 126 Centro 

– Caraúbas -RN 

Caraúbas, Campo Grande, Marcelino Vieira, Apodi, Olho Dágua dos 
Borges, Upanema, Governador Dix-Sept-Rosado, Mossoró e 

Tabuleiro Grande 
11 

ATT – Associação de Técnicos do 
Trairi 

05.959.434/0001-37 
Rua Getúlio Vargas, 904 Centro – 

São José de Campestre-RN 

São José de Campestre, Japi, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, 
Boa Saúde e Serra Caiada 

14 

CEAAD – Centro de Estudos e 
Assessoria Aplicados ao 

Desenvolvimento 

02.797.196/001-12 
Rua Desembargador Antonio 

Soares, 1247, Tirol – Natal-RN 

São Paulo do Potengi, Ielmo Marinho, Jandaíra, Carnaubais, 
Galinhos, Macaiba, Macau, Pedro Avelino, Pendências, Poço 

Branco, Santana do Matos, São José do Seridó, São Rafael e Taipu 
16 

CEACRU – Centro de Assessoria 
as Comunidades Rurais e Urbanas 

02.200.945/0001-82 
Rua Manoel Joaquim, 54 Centro 
– Governador Dix-Sept-Rosado 

Governador Dix-Sept Rosado 07 

CEAHS – Centro de Educação e 
Assessoria Herbert de Souza 

 

02.761.607/0001-10 
Rua Professor Zuza, 263, Sls 
113/114 Centro Empresarial 
Samburá, Centro – Natal-RN 

 

Bento Fernandes, Maxaranguape, Ceará-Mirim 10 



 

 

2
2

1
 

2
2

1
 

2
2

1
 

CEATEC – Centro de Apoio e 
Assistência Técnica aos 

Assentamentos e Comunidades 
Rurais e Urbanas da região do Mato 

Grande 

05.643.474/0001-75 
Rua Projetada, 45 Conjunto Bela 

Vista – João Câmara-RN 

João Câmara, Bento Fernandes, Jardim de Angicos, Jandaíra, 
Guamaré, São Miguel do Gostoso,Taipu, Parazinho, Pedra Grande, 
Maxaranguape, Carnaubais, Touros, Poço Branco, Pedra Preta, São 

Bento do Norte, Rio do Fogo e Pedro Avelino 

05 

CEDAS – Centro Integrado para o 
Desenvolvimento Rural Sustentável 

do Médio e Alto Oeste 

06.350.004/0001-86 
Rua Nonato Mota, 26 Centro – 

Apodi-RN 

Apodi, Lajes, Marcelino Vieira, Mossoró, Itaú, Rafael Fernandes, 
Lucrecia, Frutuoso Gomes, Caraúbas, Severiano Melo, Dr. 

Severiano, Natal, São Francisco do Oeste, Umarizal, Olho Dágua 
dos Borges, Almino Afonso, Felipe Guerra, Pau dos Ferros, São 

Miguel, Macaiba, Encanto, Rafael Godeiro, Patu e Martins 

14 

CENTRO POTY – Centro de Apoio 
ao Desenvolvimento da Agricultura 

Familiar 

07.481.868/0001-08 
Rua D. Pedro I, 68, Centro Apodi-

RN 

Apodi, Caraúbas, Severiano Melo, Pau dos Ferros, Riacho da Cruz, 
Serrinha dos Pintos, Felipe Guerra, Umarizal, Rodolfo Fernandes, 

Francisco Dantas, Martins, São Miguel, Governador Dix Sept 
Rosado, Patu, Itaú, Portalegre, Viçosa, Luis Gomes 

07 

CENTRO SEMI-ÁRIDO – Centro de 
Assessoria e Formação Técnica 

Alternativa para Convivência com o 
Semiárido 

06.129916/0001-22 
Praça da Cultura, 110 Centro – 

Umarizal 
Umarizal 06 

CEPAC – Centro de Estudos, 
Pesquisas  e Ação Cidadã 

03.441.443/0001-15 
Rua Alfredo Mesquita, 158A 

Campo das Mangueiras Centro – 
Macaíba-RN 

Macaiba, São Gonçalo do Amarante, Parnamirim, Nísia Floresta, São 
José de Mipibu, Extremoz e Ceará Mirim 

02 

COASERRA – Central de 
Comercialização e Organização dos 
Agricultores Familiares da Serra de 

Santana 

05.799.683/0001-02 
Sítio Baixa Verde, Cerro Cora-RN 

Cerro Cora, Bodó, Currais Novos, Florania, Lagoa Nova e Tenente 
Laurentino Cruz 

09 

COMTRAT – Centro Multidisciplinar 
de Trabalho para o 

Assessoramento Técnico e 
Capacitação 

03.668.005/0001-85 
Rua Bernardo Vieira, 231-B, 

Centro – Açu-RN 
Açu 12 

CONCEITO – Cooperativa Norte-
riograndense de Consultores e 

Instrutores 

03.926.083/0001-32 
Rua Epitácio Pessoa, 363 1º 
andar, Sl- 01 – Bom Jardim – 

Mossoró-RN 

Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues, Ipanguaçu, Itajá 29 

COOPAGRO – Cooperativa de 
Serviços Técnicos do Agronegócio 

03.265.392/0001-09 
Rua Pe. João Damasceno, 1920 
– Condomínio Lisboa Center Sl-

04 Lagoa Nova – Natal/RN 

Santa Cruz, Apodi, Mossoró, Currais Novos, Riachuelo, Ielmo 
Marinho, Bento Fernandes, São Paulo do Potengi, Lajes, Afonso 

bezerra e Angicos 
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COODESAOP – Cooperativa de 
Trabalho para o desenvolvimento 

Sustentável do Alto Oeste Potiguar 

05.449.333/0001-16 
Rua Joaquim Torquato, S/N, Vila 
Elianto Pignataro, Sl 01 DNOCS 

– Pau dos Ferros-RN 

Almino Afonso, Coronel João Pessoa, Frutuoso Gomes, João Dias, 
Martins, serrinha dos Pintos, Pilões, Pureza, Riacho de Santana, 
Antonio Martins, Dr. Severiano, Ielmo Marinho, José da Penha, 

Maxaranguape, Poço Branco,  Rafael Fernandes, São Francisco do 
Oeste, Encanto, Jardim de Angicos, Lucrecia, Viçosa, Pau dos 
Ferros, Portalegre, Riacho da Cruz, São Miguel e Venha Ver 

14 

COOPERMIX – Cooperativa Mista 
de Consultores 

02.558.394/0001-23 
Rua Benjamin Constant, 126 – 
Bairro Doze Anos, Mossoró-RN 

Mossoró, Porto do mangue, Cera Mirim, Areia Branca, Baraúna, 
Pureza, Governador Dix-Sept Rosado 

11 

COOPERVIDA – Cooperativa de 
Assessoria e Serviços Múltiplos ao 

Desenvolvimento Rural 

03.719.356/0001-78 
Rua Machado de Assis, 125 

Centro – Mossoró-RN 

Apodi, Areia Branca, Caraúbas, Governador Dix Sept Rosado, 
Mossoró, Upanema e Paraú 

03 

COOTISA – Cooperativa Técnica 
Interdisciplinar de Serviço, 

Assessoramento e Pesquisa 

02.945.832/0001-06 
Rua Benjamin Constant, S/N 

Apodi-RN 

Areia Branca, Serra do Mel, Grossos, Patu, Messias Targino, 
Baraúna, Tibau, Ielmo marinho, Pilões, Rafael Godeiro,Senador Eloi 

de Souza, Upanema, Mossoró e Marcelino Vieira 

17 

ECATEC – Empresa de Consultoria 
e Assistência Técnica 

12.642.153/0001-11 
Rua Prof. Bibiano Bezerra, 75 

Centro 

Afonso Bezerra, Fern. Pedrosa, Santana do Matos, Jandaira, 
Pendências, Pedra Grande, Bento Fernandes, Taipu, Angicos, Lajes, 
João Câmara, Macau,l Carnaubais, Lagoa de Velhos, Riachuelo, São 

Rafael, Pedro Avelino, Açu, Parazinho, Ipanguaçu, Alto do 
Rodrigues, Caiçara do Rio dos Ventos, Poço Branco e Itajá 

03 

EMATER – Instituto de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do RN 

08.281.033/0001-00 
Centro Administrativo, Bloco 5, Br 
101, Km 0 Lagoa Nova – Natal-

RN 

164 municípios do estado do RN 187 

EMPRAER – Empresa de 
Planejamento Agropecuário e 

Extensão Rural 

00.832.883/0001-04 
Rua Monsenhor Paulo Heroncio, 

209 1º andar Centro – Cerro 
Cora-RN 

Cerro Cora, Currais Novos, Acari, São Vicente, Florania, Lagoa 
Nova, Tenente Laurentino Cruz, Bodó, Santa Cruz, Tangará, Serra 

Caiada, Barcelona, Sítio Novo, São Tomé, Lagoa de Velhos, Campo 
Redondo e Lajes Pintadas 

07 

EPATRUC – Empresa de Projeto 
de Assessoria Técnica Rural e 

Comercial 

00.878.866/0001-08 
Rua São José, 397 Centro – 

Macau-RN 
Macau 02 

ETAGRO – Empresa Técnica de 
Assistência Agropecuária 

10.719.771/0001-97 
Rua Vila Nova de Princês, 251, 

Novo Horizonte – Açu-RN 

Açu, Carnaubais, Ipanguaçu, Itajá, Jucurutu, Santana do Matos, 
Pedro Avelino, São Rafael e Upanema 

07 

EVOLUÇÃO – Instituto de 
Desenvolvimento Econômico, 

Social e Ambiental do RN 

07.316.644/0001-32 
Rua Manoel Montenegro, 382 – 

Centro – Açu-RN 

Açu, Angicos, Fernando Pedroza, Jucurutu, Paraú, Porto do Mangue, 
Serra do Mel, Afonso Bezerra, Ipanguaçu, Lajes, Pedro Avelino, 

Santana do Matos, Triunfo Potiguar,  Alto do Rodrigues, Carnaubais, 
Itajá, Macau, Pendências, São Rafael, Upanema 

21 
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IJC – Instituto Potiguar de 
Juventude pela Cidadania 

03.285.182/0001-82 
Rua Princesa Isabel, 844, sl 04, 

Cidade Alta – Natal-RN 

Bento Fernandes, Caiçara do Norte, Ceará-Mirim, Extremoz, 
Fernando Pedroza, Galinhos, Guamaré, Jandaíra, Jardim de 

Angicos, João Câmara, Lajes, Macau, Parazinho, Pedra Grande, 
Pedro Avelino, Poço Branco, Pureza, Rio do Fogo, São Bento do 

Norte, São Gonçalo do Amarante, São José de Mipibu, São Miguel 
do Gostoso, Taipi, Touros 

06 

IDE – Instituto de Debates 
Econômicos 

40.986.119/0001-08 
Rua João Pessoa, 198, Cidade 

Alta – Natal-RN 
Ceará Mirim, São Miguel do Gostoso, Touros 04 

IDEC – Instituto Potiguar de 
Desenvolvimento de Comunidades 

08.080.473/0001-58 
Rua Mar e Céu, 02 Felipe 

Camarão – Natal-RN 

Natal, Parnamirim, Macaiba, São José de Mipibu, Santo Antonio, 
Touros e São Miguel do Gostoso 

04 

IDS – Instituto de Assessoria a 
Cidadania e ao Desenvolvimento 

Local Sustentável 

06.068.973-0001-49 
Rua Amintas Barros, 2243, Lagoa 

Nova – Natal/RN 

Território Mato Grande, Sertão do Apodi, Açu-Mossoró, Potengi e 
Trairi 

20 

IMEC – Instituto de Apoio a Ações 
Mercadológicas, Educacionais 
Empresariais e Econômicas 

04.901.749/0001-60 
Rua Antonio Basílio, 3006, lj 15 

Edifício Lagoa Center – Natal-RN 

Lagoa de Pedras, L. Salgada, Macaíba, Vera Cruz, Serra de São 
Bento, São Pedro, Serrinha, Montanhas, Pedro Velho, Brejinho, Monte 
Alegre, Santo Antônio, Nova Cruz, Boa Saúde, Barcelona, São Tomé, 

Monte das Gameleiras, Espírito Santo, Várzea e Bom Jesus 

03 

PRO VIDA – Associação de 
Multiprofissionais Liberais de 
Assistência Técnica para o 

Desenvolvimento Sustentável do 
Agreste 

06.079.773/0001-91 
Rua Dr. Pedro Velho, 20 Centro – 

Nova Cruz-RN 

Lagoa de Pedras, L. Salgada, Macaíba, Vera Cruz, Serra de São 
bento, São Pedro, Serrinha, Montanhas, Pedro Velho, Brejinho, Monte 
Alegre, Santo Antônio, Nova Cruz, Boa Saúde, Barcelona, São Tomé, 

Monte das Gameleiras, Espírito santo, Várzea e Bom Jesus 

06 

PRODUTEC – Associação de Apoio 
a Produção e ao Pequeno 

Empreendimento 

03.842.727/0001-04 
Rua Santo Antônio, 745, Centro 

Nata-RN 

Boa Saúde, Caiçara do Norte, Fernando Pedroza, Açu, Lajes, Pedra 
Grande, São Bento do Norte, São Bento do Trairi, Senador Eloi de 

Souza, Baraúna, Angicos, Santa Maria, Touros, João Câmara, Ceará 
Mirim 

14 

PROELO – Centro de Assessoria a 
processos de Desenvolvimento 

Local da Chapada do Apodi 

03.880.860/0001-55 
Av. Jerônimo Rosado, S/N, 

Baraúna-RN 
Baraúna, Governador Dix Sept Rosado 09 

PROJETAGRO - 
03.039.133/0001-60 

Av. Getúlio Vargas, 806 Centro 
São José de Campestre-RN 

São José de Campestre, Tangará, Monte das Gameleiras, Santo 
Antonio, Santa Cruz, Sítio Novo, Lagoa D´anta, Boa Saúde, Japi, 
Senador Eloi de Souza, Passa e Fica, Serra de São Bento, Serra 

Caiada e Bom Jesus 

03 

RACIONAL Consultoria 
12.692.513/0001-90 

Rua Inácio Araújo, Bairro Flores, 
Florania-RN 

Florania, Tenente Laurentino Cruz, Cruzeta, Cerro Cora, Currais 
Novos, Acari 

07 
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SABE MUITO – Centro de 
Preservação Histórica, Cidadania e 

Ecologia 

07.576.965/0001-76 
Praça Reinaldo Pimenta, s/n 

Centro  – Caraúbas-RN 

Dr. Severiano, Pau dos ferros, Caraúbas, Campo Grande, Mossoró, 
Patu, São Miguel, Severiano Melo, Umarizal, Açu, Apodi, Felipe 

Guerra, Itaú, Martins, Triunfo Potiguar, Venha ver, Almino Afonso, 
Encanto, Governador Dix Sept Rosado, Lucrecia e Olho D’Água dos 

Borges 

12 

SECOTEC – Seridó Serviços e 
Consultoria Técnica Ltda 

04.521.568/0001-09 
Rua Catarina Santos, 106 Vila 

Altiva – Caicó-RN 

Caicó, São João do Sabugi, Jardim do Seridó, Acari, Cruzeta, Currais 
Novos, Florania, Ipueira,Jardim de Piranhas, Ouro Branco,Parelhas, 
Santana do Matos, Santana do Seridó, São Fernando,São José do 
seridó, São Vicente,Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas 

02 

SERTÃO VERDE – Núcleo de 
Apoio ao Desenvolvimento da 

Agricultura Familiar no Semiárido 
Nordestino 

06.057.600/0001-72 
Rua Professor Basílio, 43, 
Centro, Campo Grande-RN 

Campo Grande, Janduís, Triunfo Potiguar, Paraú, Upanema, Açu, 
Ipanguaçu, Angicos, Afonso Bezerra, Lajes e Pedro Avelino 

23 

TECHNE – Cooperativa de 
Trabalho Multidisciplinar Potiguar 

02.432.660.0001-06 
Rua Prof. Zuza, 263 Sls 11, 12 e 

13 Edifício Samburá – Cidade 
Alta – Natal-RN 

Natal, Japi, Pedra Grande, São Miguel do Gostoso, Touros, João 
Câmara 

08 

TERRA LIVRE – Cooperativa de 
Assessoria Técnica e Gerencial 

para o Desenvolvimento 
Sustentável da Agricultura Familiar 

04.023.765.0001-06 
Rua Almirante Barroso, 560 
Bairro Alto da Conceição – 

Mossoró-RN 

Mossoró, Upanema, Tibau, Açu, Baraúna, Afonso Bezerra, Grossos, 
Carnaubais, Areia Branca, Porto do Mangue e Governador Dix Sept 

Rosado 
21 

TERRA VIVA – Centro de Apoio ao 
desenvolvimento da Agricultura 

Familiar 

05.285.913/0001-15 
Rua Coronel Gurgel, 887 Centro 

– Mossoró/RN 
Mossoró, Apodi, Grossos, Almino Afonso, Campo Grande, Baraúna 14 

UNIEDUC – Cooperativa Júnior 
Educacional Universitária do RN 

04-598.653/0001-75 
Av. Senador Salgado Filho, 3000 

Bairro Lagoa Nova – Natal-RN 

Galinhos, Guamaré, Macau, Rio do Fogo, São Miguel do Gostoso, 
Lajes e Macaíba 

21 

Fonte: Rio Grande do Norte (2010). 

 


