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“Negro correu do chicote 

Prá quilombo dos palmares 

Negro gritou liberdade 

E fez eco pelos ares 

Negro escutou as batidas 

dos tambores de Zumbi 

que cruzou terras e mares 

e chegou até aqui 

[...] 

Negro cor da madrugada 

Raiz de Kunta Kintê 

Galopa na esperança 

De ganhar pão prá comer 

Negro, negro, negro, negro 

Negro, negro, negro 

Negro, negro, negro 

Quem lhe trouxe para cá? 

Negro, negro, negro 

Negro, negro, negro, negro 

Não lhe deu o direito de escolher 

Nem de sonhar 

[...].” 

Música Raiz de Kunta Kintê, João Miranda 



 

 

 

 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE USUÁRIAS, PRATICANTES E 

ESPECTADORES DA EXTENSÃO RURAL NO CONTEXTO DA COMUNIDADE 
REMANESCENTE DE QUILOMBO NOVA JATOBÁ EM CURAÇÁ-BAHIA 
 

Resumo 

 

Este estudo objetiva analisar as Representações Sociais de quilombolas e 

extensionistas acerca da extensão rural e identidade étnica no contexto da 
Comunidade Remanescente de Quilombo Nova Jatobá, Curaçá-Bahia. A 
metodologia segue uma abordagem qualitativa, tendo como principais instrumentos 

de coleta de dados a entrevista semiestruturada com 13 participantes e a 
observação, por meio das quais se busca apreender atitudes representacionais de 

sujeitos relacionados como usuários, praticantes e espectadores em meio a um 
contexto de execução de ações de desenvolvimento rural através de entidade não 
governamental. Para tanto, toma como importantes referenciais a Teoria das 

Representações Sociais proposta por Serge Moscovici (2003) em alargamento à 
Teoria das Representações Coletivas de Émile Durkheim (1999; 2007), e a Teoria da 

Análise de Discurso de linha francesa, na perspectiva de Eni Orlandi (2005), com 
sua concepção de silêncio (ORLANDI, 2007). Pode-se verificar, em relação aos 
quilombolas, como a cultura e a identidade perfazem suas representações da 

realidade, fixando-se, por exemplo, sentidos de unidade no trabalho e de trabalho 
coletivo enquanto formas representativas da Extensão Rural e outros objetos, 

embora uma característica polissêmica amplifique os sentidos presentes no 
discurso, atravessando-o com outras representações inclusive às vezes 
convergentes com as dos extensionistas. Acerca destes, também se nota uma 

polissemia no discurso, sobressaindo, às vezes, a ancoragem de representações 
atravessadas pelo sentido tecnicista que explicita a Extensão Rural como fluxo de 

ações assistivas direcionadas a um público-alvo, distanciadas de princípios 
dialógicos. Não obstante, entre as representações compartilhadas em torno dos 
objetos discursivos, ambos os grupos buscam estabelecer primordialmente uma 

valoração positiva da identidade étnica na comunidade, da Extensão Rural e da 
atuação institucional e extensionista, porém fazendo entremear sentidos outros a 

partir do não dito que atravessa o dizível e mesmo do contraste presente no próprio 
discurso ou nos sentidos que o atravessam. Verifica-se que representações 
negativas também se relacionam ao jogo discursivo e de objetivação e ancoragem 

dos objetos da realidade, inclusive no âmbito de constituição da identidade 
quilombola, sobre a qual se explicita a influência de princípios contrários a uma ideia 

de “neutralidade racial” nos processos de interação, confrontantes com o próprio 
sentido de autoafirmação identitária. 

Palavras-chave: Representações sociais, Extensão rural, Comunidade 

Remanescente de Quilombo, Identidade étnica. 



 

 

 

 

Abstract 

This study aims to analyze the Social Representations of quilombolas and 
extensionists about rural extension and ethnic identity in the context of the Quilombo 

Nova Jatobá Community, Curaçá-Bahia. The methodology follows a qualitative 
approach, having as main instruments of data collection the semistructured interview 
with 13 participants and the observation, through which one seeks to apprehend 

representational attitudes of related subjects as users, practitioners and spectators in 
the midst of an execution context of actions rural development, through a non-

governmental entity. For that, it takes as important references the Theory of Social 
Representations proposed by Serge Moscovici (2003) in extension to the Theory of 
Collective Representations of Émile Durkheim (1999, 2007), and the Theory of 

Discourse Analysis of French line, from the perspective of Eni Orlandi (2005), with his 
conception of silence (ORLANDI, 2007). It can be verified, in relation to the 

quilombolas, how culture and identity make up their representations of reality, 
establishing, for example, the meanings of unity at work and of collective work as 
representative forms of the Rural Extension and other objects, although a 

polysemous characteristic amplifies the senses present in the discourse, crossing it 
with other representations even sometimes convergent with those of the 

extensionists. About these professionals, a polysemy is also noted in the discourse, 
standing out, sometimes, the anchorage of representations crossed by the technicist 
sense that explains the Rural Extension as a flow of assistive actions aimed at a 

target audience, distanced from dialogic principles. Nevertheless, among the 
representations shared around discursive objects, both groups seek to establish a 

positive valuation of ethnic identity in the community, of the Rural Extension and of 
the institutional and extensionist activity, but also to interweaves other meanings from 
the non-said that crosses the sayable and even of the contrast present in the 

discourse itself or in the senses that cross it. Some negative representations are also 
related to the discursive game and objectification and anchoring of objects of reality, 

including in the context of the constitution of the quilombola identity, on which is 
explicited the influence of principles contrary to an idea of "racial neutrality" in the 
processes of interaction, confronting with the itself sense of self-affirmation of 

identity. 

Key words: Social representations, Rural extension, Quilombo Remnant Community, 

Ethnic identity. 
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INTRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

Nas últimas décadas, um maior direcionamento das atenções a segmentos 

historicamente negligenciados no meio rural, como o da agricultura familiar e o dos 

povos tradicionais, tem feito com que a discussão sobre questões relacionadas ao 

desenvolvimento rural e às políticas e ações que lhe são inerentes ganhem cada vez 

mais importância, inclusive com a presença de uma perspectiva de reorientação de 

concepções e revalorização do rural, que influencia e ao mesmo tempo é 

influenciada pelos processos de significação dele próprio e das intervenções que a 

ele se relacionam. 

Em meio ao discurso sobre as estratégias de amparo às populações do meio 

rural podem-se eleger os programas e ações direcionados à realidade desses 

grupos como importantes objetos em torno dos quais e com os quais se desenvolve 

um constante processo de interação e interlocução de sujeitos e agentes, cuja 

significação da realidade por eles mesmos e pelos outros se faz sempre necessária. 

Sem prejuízo de outras formas de compreensão as ações, programas e 

políticas de desenvolvimento rural podem medear tanto os sentidos de atenção às 

necessidades do público a que se destina, como também os sentidos relacionados a 

objetivos outros, como interesses maiores (inclusive estratégias político-econômicas) 

vinculados à própria participação do país num pretenso processo de 

desenvolvimento sustentável, em meio ao qual também se inscrevem as propostas 

de desenvolvimento rural em bases sustentáveis. Assim, os discursos sobre as 

políticas de desenvolvimento rural podem compreender uma polissemia de conceitos 

e noções que muitas vezes se objetivam numa ideia de fixação do homem ao campo 

como forma de balizar os níveis do êxodo rural e implicações dele decorrentes1 e 

também garantir a produção e oferta de alimentos com observância à segurança 

alimentar. Estes sentidos podem se estabelecer, ainda que por diferentes maneiras, 

tanto no discurso institucional, como no de profissionais e executores, de usuários e 

mesmo no de espectadores de ações direcionadas, apontando as influências de um 

                                                                 
1
 Essa compreensão, é importante que se diga, vem se constituindo somente no decorrer das últimas 

décadas. Em períodos anteriores, como na época da Revolução Verde, o que se teve foi um efeito 

contrário, um relevante êxodo rural, este que esteve relacionado principalmente à marginalização 

sofrida pelos pequenos agricultores ante a modernização tecnológica.  
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processo de construção de consensos coletivos em meio à discursividade sobre o 

rural brasileiro.  

Pela ancoragem de um contexto de vulnerabilidade do meio rural, tendo em 

vista as visões sobre os menos favorecidos que nele vivem e produzem, também se 

pode representar, muitas vezes, a imagem de um rural dependente, corroborada até 

mesmo por uma percepção da necessidade de ações interventoras na realidade dos 

grupos rurais em seus múltiplos vieses, estando essas e outras formas explicativas 

sempre passíveis de reconstituição em meio ao discurso. 

A própria ideia de Desenvolvimento Rural (DR) inscreve-se num contexto de 

relacionamento influenciável por diferentes leituras de mundo, com possibilidade de 

preponderância de umas sobre as outras, e no qual a própria aceitação de ações, 

pelos grupos-alvo, implica em um compartilhamento de valores postos em jogo e 

reproduzíveis no contexto discursivo. Estes passam a ser apreendidos, em contexto 

simbólico de partilha de sentidos, a partir da própria visão e posição do sujeito 

discursivo, que é reflexo da sua posição no mundo, como destacam, por exemplo, 

Premebida e Almeida (2006), abordando pressupostos do teórico Pierre Bourdieu2. 

No âmbito das políticas públicas necessárias à constituição de estratégias de 

desenvolvimento em contextos rurais, a Extensão Rural tem se inserido como um 

importante direcionamento capaz de permitir avanços em termos de qualidade de 

vida para seus usuários, que constituem um dos principais grupos envolvidos nos 

processos de significação das ações em meio a contextos simbólicos de interação. 
                                                                 
2
Para os autores “A noção de DR relaciona-se, em suas mais variadas expressões, com noções 

ainda mais amplas (como progresso, crescimento), constituindo um sistema de idéias e 
representações de sociedade. A sustentação de um sistema simbólico por grupos de interesse busca 

estipular, por exemplo, práticas pedagógicas, domínio hierárquico e a instituição de saberes através 
da criação de um relativo consenso social. Pensando em uma mediação técnica e/ou social que diz 
respeito a um investimento em determinada noção de DR – sempre compartimentada em uma 

posição frente a tantas outras visões de mundo em jogo, expressas e referendadas nos discursos – 
sua possibilidade de crédito estará dependente de um compartilhamento, pela população-alvo, do 
sistema simbólico que estrutura sua lógica e representação. Supondo vários sistemas simbólicos ou 

ideológicos disponíveis na sociedade contemporânea, a escolha de um deles ou, dependendo das 
circunstâncias de vida, de mais de um, mesmo excludentes, não é claramente ou totalmente 
consciente, refletido e voluntário, mas dependente, em maior ou menor grau, da posição, 

convergência e origem de classe, tanto da discursividade preponderante e legítima do campo como 
do agente. É válido ressaltar que os sistemas simbólicos não são apenas entidades organizativas dos 
seres no mundo, institucionalizados ou não, e passivamente abertos  a escolhas pessoais. Mantêm-se 

ligados a um contexto histórico de origem e a grupamentos sociais com maior acesso às 
interpretações de suas codificações. Os sistemas simbólicos fundam ou, pelo menos, condicionam os 
sujeitos, suas representações, seus discursos, articulando uma rede complexa de representação de 

si, dos outros e das coisas (Bourdieu, 1974).” (PREMEBIDA e ALMEIDA, 2006, p. 161-162). 
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No curso de seu desenvolvimento no país, apesar de compreender diferentes 

fases, nem sempre plenamente estabelecida ou seguindo um curso uniforme, 

havendo inclusive períodos de reformulação (e mesmo desmantelamento) dos 

serviços, enquanto política pública a Extensão Rural vem buscando se firmar como 

proposta promissora não mais circunscrita a um apoio restrito às atividades 

produtivas com uma abordagem meramente tecnicista, mas também com uma maior 

observância de sua relação com as questões socioambientais e socioculturais dos 

espaços e grupos a serem envolvidos. Introduz-se também a percepção da 

necessidade de um enfoque dialógico e participativo, inclusive em relação a 

segmentos historicamente alijados desse processo e do acesso a programas e 

serviços, como os povos quilombolas, importante segmento que, junto com as 

demais categorias de povos e comunidades denominados “tradicionais”, compõe a 

sociobiodiversidade do país3. 

Acerca do referido segmento étnico, desde que as ações institucionais e o 

aparato estatal se voltaram para os assim referidos “remanescentes das 

comunidades dos quilombos” como forma de instituir-lhes algum nível de atenção, 

inaugurando os primeiros direcionamentos no sentido de uma política de 

reconhecimento quilombola, a partir da Constituição Federal de 1988, os povos 

quilombolas vêm conquistando, a passos lentos, algumas prerrogativas que buscam 

articular o cumprimento de direitos fundamentais, a exemplo do Programa Brasil 

Quilombola (PBQ) e outras ações instituídas à população negra em geral, e aos 

quilombolas em particular.  

Após um longo processo de ressignificações e disputas de sentidos na própria 

classificação e reconhecimento do quilombo este foi sendo reposicionado no 

contexto representacional, conquistando, ao longo do tempo, classificações jurídicas 

e técnico-científicas que lhe permitissem a oficialização de sua identidade, a 

exemplo das orientações trazidas pelo Decreto Federal nº 4.887/2013, que 

introduziu termos necessários à explicação (e reclassificação) desse aspecto 

identitário, e também condições para sua reivindicação, os “critérios de 

                                                                 
3 Buscando-se uma compreensão que integre os aspectos da “diversidade cultural humana” com os 

da “biodiversidade”, destaca-se que, “No Brasil, a sociobiodiversidade é composta por indígenas, 
quilombolas, castanheiros, seringueiros, ribeirinhos, caiçaras, pescadores artesanais, quebradeiras 

de coco babaçu, catingueiros, geraizeiros, comunidades de fundo de pasto, faxinalenses, 
camponeses, que compõem os Povos e Comunidades Tradicionais - PCT.” (CIAPO, 2016, p. 32). 
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autoatribuição”. Embora permaneça a influência de uma memória histórica vinculada 

a um passado escravista, que por vezes soa como algo negativo ante as tratativas 

de afirmação da identidade quilombola, verifica-se um constante movimento de 

autoafirmação, muitas vezes impulsionado por um longo processo de lutas e 

reivindicações através do qual tal segmento vem hoje conquistando novos espaços, 

inclusive ante a definição de políticas públicas, apesar dos desafios que se mantêm. 

No bojo de um contexto mais favorável à aquisição do direito a ter direitos é 

que têm sido constituídas algumas prerrogativas, a exemplo da possibilidade de 

oficialização do reconhecimento da identidade e territorialidade e o acesso a 

políticas públicas como a própria Extensão Rural, que desde as discussões travadas 

em meados de 2003 passou a buscar um novo rumo pelo qual pudesse se orientar 

também a segmentos exclusos como os próprios quilombolas. 

Nas últimas décadas vêm ganhando espaço no Estado brasileiro a visão que 

reconhece a necessidade de amparo às populações quilombolas e àquelas inseridas 

no contexto rural. Nos próprios discursos (re)produzidos no âmbito de entidades 

governamentais incumbidas da questão negro-quilombola, como a Secretaria 

Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), podem se 

verificar representações sobre um contexto de vulnerabilidade que acomete este 

setor, admitindo-se que 

Quando privados de sua territorialidade e, assim, alienados de seu modo 
tradicional de vida e produção, muitos quilombolas buscam o caminho das 
periferias das grandes cidades. Lá chegando, sem os anos necessários de 

educação formal ou qualificação para o trabalho, a eles resta a miséria e o 
subemprego. Simultaneamente, a contínua mobilidade dos quilombolas para 
os centros urbanos, a longo prazo, resulta na dissolução de suas 

comunidades e de sua identidade. Essa é uma situação que, a despeito de 
todo o esforço do Governo Federal, ainda persiste em várias regiões do 
país. (SANTOS, [20--?], p. 5). 

 
Como se verifica, não obstante as determinações ideológicas envolvidas no 

jogo de sentidos e que também neste caso é responsável por moldar o dizível, pode 

se estabelecer nos discursos oficiais um mesmo sentido de necessidade de fixação 

local articulada ao imperativo de se evitar mazelas sociais relacionadas a processos 

de migração massiva de pessoas de áreas rurais quilombolas para os centros 

urbanos, o que, no caso deste grupo relacionado a uma identidade e trajetória 

específicas, busca articular ainda a percepção das suas especificidades e o sentido 
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de necessidade de reconhecimento e preservação de sua cultura, territorialidade e 

identidade.  

Com esforços no âmbito de diferentes instituições, nas últimas décadas têm 

se buscado traçar estratégias que possam intervir num quadro de vulnerabilidade a 

que o segmento quilombola foi historicamente relegado, alcançando-se essa 

compreensão a parir de sentidos que vão se estabelecendo também pelo 

engajamento dos grupos sociais nos jogos discursivos e relações de poder em que 

se constituem como agentes. Disso mesmo decorre, por exemplo, uma gama de 

ações articuladas por meio do Programa Brasil Quilombola, política pública 

focalizada cujas ações direcionadas ao meio rural se somam a outras políticas 

públicas de caráter mais geral, voltadas a agricultores familiares, camponeses, 

pequenos produtores rurais, etc., aumentando assim as possibilidades de 

intervenção na realidade dos sujeitos rurais quilombolas.  

Como se nota, mesmo no caso das ações desenvolvidas no âmbito de 

políticas públicas universalistas voltadas àquelas últimas categorias mais gerais que 

foram citadas, segmentos específicos como os quilombolas podem se constituir 

como beneficiários gerais, o que pode significar tanto um grande ensejo, dadas as 

diversas categorias a partir das quais eles se inserem como usuários, ou mesmo 

pode ser compreendido como uma alternativa restante, quando da impossibilidade 

ou indisponibilidade do acesso a políticas públicas específicas no seu contexto 

regional. De todo modo, tanto num caso como no outro o contexto de 

implementação das ações torna-se espaço de interação entre agentes quilombolas e 

não quilombolas, espaço de representação, de manifestação das relações sociais e 

de poder circunscritos no âmbito das ações e políticas de desenvolvimento rural, 

tornando-se, portanto, um importante campo de análise. 

Buscando articular essas e outras questões, esta pesquisa inscreve-se no 

contexto da Comunidade Remanescente de Quilombo Nova Jatobá, situada no 

Sertão baiano, na micro região de Juazeiro, esta que, como muitas outras regiões do 

Brasil, percebeu a formação de “Comunidades Negras Rurais”4 especificadas 

enquanto grupos com formação de identidade sociocultural particular.  

                                                                 
4
 Expuseram-se, com base em dados oficiais, que até o ano de 2010 existiam 17 “Comunidades 

Negras Rurais Quilombolas” identificadas em três dos oito municípios situados nas dependências da 
microrregião de Juazeiro, sendo: município de Juazeiro (14): Alagadiço, Aldeia, Angico, Barrinha do 
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As Comunidades Remanescentes de Quilombo, comumente associadas com 

a descendência de povos escravizados ou que resistiram a processos de dominação 

escravista, são formações que conseguiram se organizar em meio ao processo de 

constituição social do país, expressando um modo de vida próprio e especificidades 

a serem consideradas ante a definição de políticas, programas e projetos atinentes à 

realidade do rural brasileiro. Nesse aspecto, questões socioambientais e de 

desenvolvimento rural aqui se relacionam diretamente com a questão étnico-racial.  

Aborda-se as representações, produção de sentidos e outros aspectos 

simbólicos de dois grupos de agentes relacionados a partir de sua interação (direta 

ou indireta) num contexto de implementação e execução de ações de 

desenvolvimento rural, trazendo o foco ainda para ações desenvolvidas mais 

recentemente e que envolvem atividades de beneficiamento desempenhadas por 

pequena parcela do segmento feminino no âmbito de um projeto com fins 

agroecológicos e voltado para empreendimentos coletivos de comunidades rurais. 

Considerando-se o contexto em que se inscrevem esses agentes e sua produção 

discursiva em torno de objetos que lhes vão se tornando comuns no seu processo 

de interação e de comunicação, investigam-se os efeitos de sentidos a partir do 

discurso de agentes quilombolas de uma comunidade rural e de agentes 

extensionistas que nela operam por meio de instituição de caráter não 

governamental, o Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (IRPAA), 

que ao longo de seus 27 anos de existência vem se consolidando como referência 

no tema da Convivência com o Semiárido, da Educação Contextualizada, e na 

discussão e implementação de políticas públicas de desenvolvimento rural, tendo 

destaque como entidade executora de serviços de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (ATER) nessa região, possuindo também um considerável histórico de 

atuação na comunidade rural quilombola foco do presente estudo.  

                                                                                                                                                                                                           
Cambão, Barrinha da Conceição, Capim de Raiz, Curral Novo, Deus Dará, Junco, Pau Preto, 
Passagem, Rodeadouro, Salitre e Quipá; município de Casa Nova (2): Mocambo e Riacho Grande; 
município de Curaçá (1): Nova Jatobá (INCRA; CDA; CPP; CPT, 2010 apud GEOGRAFAR, 2011). À 

época, apenas a comunidade Nova Jatobá, no município de Curaçá, possuía o reconhecimento 
oficial, pois seu território que integra ao todo sete povoados foi certificado em 05 de março de 2008. 
No município de Juazeiro a comunidade Alagadiço viria a ser certificada em 20 de maio de 2016. 

Ainda mais recente, em julho de 2018 se daria a certificação da comunidade Rodeadouro. 
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Neste estudo considera-se que toda Representação Social é produzida a 

partir das vivências do sujeito e sua relação em meio aos grupos sociais dos quais 

faz parte, sendo expressões da visão de mundo de seu autor. As Representações 

Sociais se desenvolvem em meio aos processos de comunicação entre as pessoas, 

sendo a linguagem um dos importantes meios através do qual os indivíduos se 

expressam e, mobilizando o(s) discurso(s), verbalizam sobre (e representam) o 

mundo à sua volta. 

Na abordagem das formas de significação empreendidas em meio ao 

discurso, centrada na Teoria das Representações Sociais (TRS) em paralelo ao 

exame de produções discursivas dos sujeitos, estes ganham voz e exprimem suas 

formas de compreensão e explicação da realidade, permitindo que sejam analisadas 

suas representações sobre a Extensão Rural e outras categorias igualmente 

relacionáveis no contexto em análise, como a própria identidade quilombola. Com 

isso também podem ser captadas as influências do discurso para a elaboração e 

disseminação de suas representações da realidade. É a partir do próprio discurso 

que, ao comunicar e constituir sentidos, os agentes constituem a si mesmo como 

sujeitos, neste caso, sujeitos quilombolas, usuários ou espectadores, e sujeitos 

extensionistas, praticantes/executores. 

Coloca-se, portanto, como importante problema de pesquisa a necessidade 

de buscar compreender: quais são e como funcionam, sócio-histórica e 

ideologicamente, as representações sociais e os sentidos que perpassam o 

imaginário e o discurso de quilombolas e extensionistas acerca da Extensão Rural e 

identidade étnica no contexto da Comunidade Remanescente de Quilombo Nova 

Jatobá, Curaçá-BA?  

Na perspectiva de desenenvolvimento deste estudo, além das bases teórico-

metodológicas que aglutinam conhecimentos da Sociologia, da Psicologia Social e 

da Linguística, entre outras, ao buscar a apreensão das Representações Sociais 

sobre os objetos propostos, a partir de sua manifestação pelos discursos coletados 

em situação de entrevista semiestruturada, incorre-se numa imersão em várias 

áreas de conhecimento, estabelecendo um diálogo com autores de muitas áreas 

para contextualização dos temas abordados. Assim, sobre a questão quilombola e 

outros assuntos: Arruti (1997; 2008), Calheiros e Stadtler (2010), Chasin (2009), 
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Munanga (1996), Nunes (2016), O’Dwyer (2002), Sousa (2011), entre outros. Sobre 

Representações Sociais: Durkheim (1999; 2007), Jodelet (2001), Moscovici (2003), 

Sá e Arruda (2000), entre outros. Sobre Análise de Discurso: Foucault (1996; 2008), 

Orlandi (2005a; 2005b; 2007), Pêcheux (1990), entre outros. Sobre relações sociais, 

reconhecimento e identidade e outras questões: Bourdieu (1989; 2004 [1990]; 1996), 

Fraser (2007), Honneth (2003), Taylor (2000), entre outros. Sobre Extensão Rural: 

Caporal (1991; 2009a; 2009b; 2006; 2011), Fonseca (1985), Freire (1986), Peixoto 

(2008), Schmitz (2002), entre outros, além de decretos, leis e materiais institucionais 

que dão suporte às análises.  

Busca-se, portanto, uma contextualização a partir de um campo de polifonias 

que possibilite o dimensionamento da questão de pesquisa levando em conta que a 

construção da metodologia na pesquisa social requer uma sistematização que 

possibilite explicar os fenômenos sociais tal como determinados no contexto das 

relações entre os sujeitos, num complexo processo de interação e de trocas 

simbólicas. 

A dissertação está estruturada em sete seções: 1) nesta introdução, 

contextualiza-se o tema e as questões em foco, trazendo breve apresentação do 

problema de pesquisa; 2) na segunda seção, apresenta-se o referencial teórico 

buscando: contextualizar a abordagem das Representações Sociais em contextos 

quilombolas e de Extensão Rural; apresentar a TRS e a Teria da Análise de 

Discurso (TAD); discutir questões que envolvem os quilombos, os quilombolas e sua 

identidade étnica; contextualizar a questão da Extensão Rural em âmbito brasileiro, 

identificando suas relações com o segmento quilombola, e ainda expor alguns 

aspectos da Extensão Rural em contexto baiano; 3) na terceira seção, abordam-se 

as singularidades da Comunidade Remanescente de Quilombo Nova Jatobá, 

aspectos de sua territorialidade, elementos culturais, aspectos de reprodução 

socioeconômica e produção agrícola, ações de desenvolvimento e Extensão Rural, a 

incursão do IRPAA e o direcionamento do Projeto Ecoforte, bem como o quadro 

operacional em que este se insere; 4) Na quarta seção, expõem-se os objetivos que 

fundamentam a pesquisa; 5) na quinta seção, princípios metodológicos sobre o 

desenvolvimento da pesquisa, aspectos ético-normativos, bem como a 

caracterização dos sujeitos; 6) Na sexta seção expõe-se a abordagem das 
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Representações Sociais de quilombolas e extensionistas sobre a Extensão Rural e 

identidade étnica, encerrando com os apontamentos finais. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 A abordagem das Representações Sociais em contextos quilombolas e de 

Extensão Rural 
 

Nos últimos anos, a abordagem das Representações Sociais tem sido 

mobilizada em estudos que reportam os mais diversos assuntos (objetos), nos mais 

variados campos de pesquisa, tais como: saúde, educação, políticas públicas, meio 

ambiente e vários outros em que abordam o processo representacional e de 

interação humana. Essa orientação teórico-metodológica também vem sendo 

utilizada no exame de diferentes aspectos inerentes a grupos de identidade 

específica, ganhando notoriedade também no contexto dos estudos com povos 

quilombolas.  

Uma busca simples na rede mundial de computadores permite observar que, 

dentro do direcionamento dessa teoria a contextos quilombolas, umas poucas 

abordagens têm se voltado, ainda que em caráter inaugural, para fenômenos 

representacionais em torno dos aspectos identitários de comunidades 

remanescentes de quilombo (nesse caso foram identificados dois artigos científicos: 

SANTOS e CHAVES, 2007; CARENO, 2012 e um resumo expandido: FERNANDES 

et. al., 2009), e também de aspectos que se constituem na interface da realidade e 

da identidade quilombola com a questão da política de desenvolvimento centrada na 

Extensão Rural (nesse caso foi identificada uma dissertação de mestrado e um 

artigo científico correlato: SANTOS, 2014; SANTOS e ALMEIDA, 2014). Raros são, 

portanto, os estudos que tratam acerca das Representações Sociais de quilombolas 

quando aos objetos que aqui serão abordados, sua própria identidade étnica e a 

Extensão Rural em contexto de identidade quilombola, sendo estes trabalhos citados 

alguns dos poucos exemplos de que se teve conhecimento.  

O aspecto esporádico em relação à abordagem da referida teoria sobre a 

realidade quilombola e a Extensão Rural é abordado por um dos próprios trabalhos 

analisados. Nele destaca-se que “Os estudos sobre as representações sociais, no 

campo da extensão rural, são pouco explorados, principalmente quando ocorre o 

cruzamento do objeto de pesquisa, no caso estudado, relações étnicas raciais nas 

ciências agrárias.” (SANTOS, 2014, p. 10). 
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Acerca desses estudos verificados, observando-se o seu lócus de 

investigação, constata-se uma predominância de contextos de análise situados na 

região Nordeste (Campo Formoso-Bahia, Senhor do Bonfim-Bahia, Santa Luzia-

Paraíba) em detrimento de outras regiões como o Sudeste (Eldorado-São Paulo).  

A partir dos estudos verificados, nota-se que a TRS pode ser aplicada em 

conjunto com os mais diferentes métodos de coleta e/ou análise de dados. Como um 

método fundamental para subsídio da apreensão e análise de Representações 

Sociais, a entrevista figura em todos os trabalhos verificados, seja de modo 

independente ou associado a outros métodos de análise e ferramentas de coleta: 

num deles a mesma é aplicada a partir de uma lista de complementação de frases 

(SANTOS e CHAVES, 2007); em outro ocorre paralelo ao emprego de método 

etnográfico e utilização de imagens fotográficas (FERNANDES et. al., 2009); e ainda 

em outro a sua análise se estabelece a partir de um diálogo entre a TRS e a TAD, 

abordagem que também foi eleita para desenvolvimento do presente estudo. 

Dentre os principais resultados e conclusões destes estudos realizados com 

essas comunidades, destacam-se as averiguações de suas formas de significação 

da identidade a partir da própria compreensão da realidade, e outros 

desdobramentos específicos decorrentes da interação com o outro, como será 

sucintamente abordado a partir desse ponto. 

Buscando oferecer subsídios à percepção da pluralidade do segmento negro, 

dois autores examinaram o modo como integrantes da Comunidade Remanescente 

de Quilombo Tijuaçu, em Senhor do Bonfim, Bahia, representam a si mesmos. Com 

base na análise das Representações Sociais de 20 participantes, a partir de uma 

lista de complementação de onze frases incompletas, obtiveram, entre outros 

resultados, que “Ser quilombola é pertencer a uma comunidade negra, assumir sua 

cor, sentir orgulho (50%), lutar contra o racismo, pela liberdade, pelos ideais, pelos 

objetivos (20%). [...] Ser quilombola é ter a ‘consciência limpa’ (10%), isto é, sem 

preconceito.” (SANTOS e CHAVES, 2007, p. 359). Com base em sua análise os 

autores também propõem que “O quilombola enfrenta as condições adversas da 

vida assumindo uma dupla tarefa (individual e coletiva): garantir a sua sobrevivência 

(e de sua família) e fortalecer a comunidade na luta contra o preconceito e a 
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discriminação.” (SANTOS e CHAVES, 2007, p. 359), entre outros aspectos 

significativos que observam. De maneira geral, destacam que 

As representações sociais, expressas pelos participantes deste estudo, são 
bastante reveladoras quanto ao lugar e às pessoas em sua dinâmica social. 
E, embora proporcionem mais indicações e sugestões do que conclusões, 

essas representações permitem uma visão panorâmica da comunidade 
quilombola de Tijuaçu. (SANTOS e CHAVES, 2007, p. 359). 

José Fernandes e coautores, com base em entrevistas, imagens fotográficas 

e mesmo o emprego do método etnográfico, segundo informações presentes em 

resumo expandido de sua pesquisa que ainda estava em curso à época, trataram de 

compreender como “[...] concepções e sinais diacríticos passam a compor as 

representações sociais e quais são algumas destas representações.” (FERNANDES 

et. al., 2009, s/p), no contexto da Comunidade Remanescente de Quilombo Talhado, 

em Santa Luzia, Paraíba. Esclareceram os próprios autores: 

A pesquisa que já estávamos realizando em Santa Luzia trata da 
construção de identidades étnicas e estigma de cor. Nela, entre outras 
coisas, levantamos alguns elementos diacríticos e concepções a partir dos 

quais são elaboradas as idéias de quem é identificado e se identifica como 
negro ou como branco (FERNANDES et. al., 2009, s/p).  

Na análise exposta sobre a comunidade do Talhado, propõem que “A 

identidade de seus moradores [...] é elaborada, como muito bem precisou Barth, 

exatamente a partir das inter-relações de seus membros com os membros da 

sociedade envolvente [...]” (FERNANDES et. al., 2009, s/p). 

Em pesquisa realizada com moradores de bairros da região do Vale do 

Ribeira, São Paulo, Mary Careno propôs-se a apreender as representações dos 

mesmos sobre a própria identidade, relacionando este propósito ao objetivo de 

[...] oferecer subsídios a professores sobre a existência da manutenção de 
africanidades no cotidiano de bairros remanescentes de quilombos [...] para 
que mestres redescubram a cultura afro dos locais onde lecionam, discutam 

as diferenças regionais e intra-regionais e instituam [...] efetivamente a 
formação e a contribuição também dos povos africanos na cultura brasileira 
dentro do currículo escolar. (CARENO, 2012, p. 12). 

Para tanto, a autora se ampara em relatos de moradores mais antigos 

abordados em quatro comunidades, creditando a “validade científica” de tais relatos 

(aceitos pela noção de tradição oral) a partir da base teórica mobilizada em seu 

trabalho em associação à própria análise que tece sobre o campo de pesquisa: “Nos 

bairros do Vale do Ribeira existe a confiabilidade na oralidade, enquanto forma de 
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interpretar e registrar o passado.” (CARENO, 2012, p. 6). De maneira geral, as 

conclusões propostas a partir de suas análises evidenciaram que 

Resgatam-se, nos traços dessa população, vestígios de um modo de viver 
próprio, materializado no labor cotidiano, no ritual, na gestualidade de 
corpos que vibram à batida de uma batuque, na solidariedade – formando 

uma cosmogonia das suas africanidades. No exercício de suas 
ancestralidades, esses grupos rurais tornam-se pólos de resistência que 
sustentam todo o patrimônio cultural existente nos bairros remanescentes 

de quilombos brasileiros. (CARENO, 2012, p. 12). 

Quanto ao estudo que mescla a questão da identidade quilombola com a 

execução de Extensão Rural, Santos (2014), em sua dissertação de mestrado, e 

Santos e Almeida (2014), no artigo dela decorrente, expõem, a partir de abordagem 

centrada na TRS e na TAD, a apreensão das representações sociais de quilombolas 

e extensionistas acerca da extensão rural na Comunidade Remanescente de 

Quilombo Lage dos Negros, em Campo Formoso, Bahia.  

Com base na análise dos discursos apreendidos a partir de entrevistas 

realizadas junto a nove participantes quilombolas, as autoras identificaram, entre 

outros aspectos, que a Extensão Rural se objetiva no discurso dos mesmos a partir 

de um sentido prático, sendo fundamentalmente relacionada com o trabalho 

(SANTOS e ALMEIDA, 2014).  

Quanto aos cinco participantes extensionistas, Santos (2014, p. 107) refere-se 

a “uma invisibilidade em torno do conhecimento étnico” por parte dos mesmos, de 

modo que essa distância simbólica, somada a uma distância física entre os sujeitos, 

o pouco contato entre os mesmos e ainda as más condições para desenvolvimento 

do serviço, resultariam num silenciamento. Assim, concentrando suas atenções 

sobre serviço público de Extensão Rural executado através de chamada pública 

específica e por meio da então Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola 

(EBDA) naquele contexto quilombola, e analisando as representações sociais sobre 

as ações da instituição e de se seus técnicos, as autoras postularam que 

[...] o compromisso dos extensionistas bem como da EBDA deixa a desejar, 
seja pela forma e abordagem da comunicação, desconhecimento de forma 

geral sobre o projeto, bem como pelas poucas vezes que de fato se teve a 
presença deles em Lage com objetivo e formas de parcerias para que as 
coisas aconteçam na comunidade. (SANTOS e ALMEIDA, 2014, p. 180). 

As autoras também argumentam que o racismo institucional torna-se influente 

diante das chamadas públicas de ATER para quilombolas, tendo em vista o 
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abandono dessas comunidades pelo Estado e a negligência de seus aspectos 

socioculturais. Defenderam que  

Para os quilombolas de Lage dos Negros, a Política de Ater é mais uma 
“enganação” do Estado, porque poucos conseguem dialogar com os 
profissionais, ou melhor, esses poucos que aparecem na comunidade. E 

suas abordagens com a comunidade não passam de preenchimento de 
documentação para Declaração de Aptidão ao Pronaf-DAP. (SANTOS, 
2014, p. 110; SANTOS e ALMEIDA, 2014, p. 183). 

Ainda sobre a questão étnico-racial, o estudo constatou a existência de 

representações negativas acerca da identidade desse povo, a partir da análise de 

discursos produzidos pelos próprios quilombolas, por meio dos quais são apontadas 

“[...] representações sociais dos sujeitos de Campo Formoso e Juazeiro sobre as 

imagens deles, [...] que são carregadas de sentidos e com certo teor de 

preconceito.” (SANTOS, 2014, p. 87). Relacionando, assim, aspectos socioculturais 

e intersubjetivos com um contexto mais objetivo das ações de desenvolvimento rural 

analisadas, enfatizou-se um cenário de inconformidades no processo de 

implementação dessas ações de ATER pela entidade governamental atuante no 

cenário rural quilombola pesquisado. 

Como se percebe, a abordagem das representações sociais, ainda que de 

forma inaugural, vem sendo mobilizada na busca pela compreensão e explicação de 

aspectos identitários e simbólicos em contextos quilombolas, contribuindo para a 

verificação dos modos como os sujeitos estabelecem suas categorias de pertença e 

como percebem suas formas de ser e estar no mundo, como representam e como 

percebem as representações acionadas pelo “outro”. Também permitem verificar as 

formas de significação que se tecem em torno de objetos constituídos no contexto 

da implementação de direitos e do acesso a políticas governamentais, submetidos a 

um processo de interação com o “outro”, que é, ao mesmo tempo, processo de 

comunicação e explicação da própria realidade. 

Portanto, como será exposto ao longo dos capítulos, o enfoque das 

Representações Sociais tem a primazia de permitir a apreensão das interpretações 

sobre o modo como nos relacionamos com o mundo e com os outros, verificando 

formas de conhecimento que transitam entre o senso comum e o saber científico, 

que são coletivas e individuais e que se estabelecem em meio a uma realidade 

consensual, mediante representações de dados sujeitos sobre si mesmos ou sobre 

algo ou alguém, ou dos outros sobre eles. 
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2.2 A Teoria das Representações Sociais  
 

Uma primeira teoria das representações é atribuída ao Sociólogo francês 

Émile Durkheim (1858-1917), criador da sociologia enquanto disciplina acadêmica e 

autor do conceito de Representações Coletivas. Ele é reconhecido como o mais 

importante teórico responsável pelo processo de emancipação da Sociologia das 

demais Ciências Sociais e por sua consolidação enquanto campo de conhecimento 

científico e acadêmico. 

Tendo-se erigido suas bases iniciais a partir de Durkheim, aquele conceito 

fixa-se, a partir dos estudos do Psicólogo Social romeno (e naturalizado francês) 

Serge Moscovici, como a Teoria das Representações Sociais (TRS), o que ocorreu 

por ocasião da sua tese de doutorado, La psicanalyse, son image et son public 

(1961), cuja publicação da edição revisada se deu em 1976. 

A TRS emana das ponderações feitas por Moscovici à visão do Sociólogo 

francês, cujos estudos, alicerçados no positivismo das Ciências Sociais5, tendiam à 

separação entre conhecimento científico e não científico, e mesmo entre sujeito e 

objeto, no processo de relacionamento daquele com o segundo. Continham-se ao 

exame da realidade, ao invés de analisar os processos comunicativos entre os 

indivíduos. A esse respeito, Durkheim publicou em 1895 a sua obra intitulada As 

regras do método sociológico, na qual se dedicou ao estudo dos fatos sociais como 

“coisas”, ou seja, como objetos cientificamente observáveis e mensuráveis, definindo 

assim o objeto de estudo da Sociologia e estabelecendo seus fundamentos 

metodológicos. Nesse aspecto, tratando do fenômeno representacional neste 

importante estudo sociológico, o próprio Durkheim defendeu uma separação entre 

                                                                 
5
 O Positivismo foi uma doutrina (e primeira forma de pensamento sociológico) introduzida pelo 

filósofo francês August Comte (1778-1857), em função de sua preocupação com a desordem social 

imperante nas sociedades europeias em decorrência das transformações oriundas da Revolução 
Francesa e da Revolução Industrial. Tornou-se um fenômeno fortemente influente sobre os 
movimentos republicanos ocorridos na Europa e na América Latina, como se verifica no próprio 

estado brasileiro. Para Comte o conhecimento científico, a partir de uma compreensão da realidade 
que tomasse como base métodos investigativos já consolidados nas Ciências Naturais, deveria 
contribuir para o restabelecimento da ordem social. Com isso ele propôs uma reforma da sociedade, 

sendo necessário uma modificação das formas de pensamento do homem para que se alcançasse 
também uma transformação das instituições, tendo em vista a ordem e o progresso. Nesse contexto, 
Comte propôs a Sociologia como ciência capaz de propiciar a necessária transformação da 

sociedade através do exame científico das estruturas e processos sociais (GIL, 2011, p. 17).  
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fatos sociais e fatos psíquicos, e entre representações individuais e representações 

coletivas. Nesse sentido, argumentou: 

Com efeito, o que as representações coletivas traduzem é o modo como o 
grupo se pensa em suas relações com os objetos que os afetam. [...] Para 
compreender a maneira como a sociedade representa a si mesma e o 

mundo que a cerca, é a natureza da sociedade, e não a dos particulares, 
que se deve considerar. (DURKHEIM, 2007, p. 23). 
 

Por tudo isso, chega-se mesmo a reconhecer (ao mesmo tempo em que se 

questiona) a conferência de uma característica antipsicologista ao trabalho do 

teórico, propondo que “O antipsicologismo a ele atribuído seja, talvez, injusto na 

medida em que ele desejava edificar uma verdadeira psicologia coletiva.” 

(GAULEJAC e DIDEROT, 2005)6. De uma forma ou de outra, não se pode negar a 

importância de seu pensamento tanto para a consolidação da ciência sociológica, 

quanto para a abertura de possibilidades dos novos questionamentos da própria 

noção de representação. 

Não obstante as importantes contribuições do Sociólogo Durkheim, que 

centrava suas análises a partir do ponto de vista de uma abordagem sociológica da 

realidade, compreendendo a representação como originária dos fatos sociais, em 

sua exterioridade, coercitividade e generalidade, a TRS se consolida a partir da 

introdução de um novo paradigma a esses estudos do conhecimento que se 

debruçavam sobre o fenômeno representacional, sendo empreendida por Moscovici 

uma perspectiva que prima pela aproximação entre os estudos da psicologia social 

com os da sociologia, relacionando ao contexto sociocultural fatores de motivação 

interna, os aspectos subjetivos e cognitivos do sujeito. Como coloca o próprio autor, 

na sua obra intitulada Representações sociais: investigações em psicologia social, 

publicada pela primeira vez no ano 2000, é evidente que o conceito de 

Representações Sociais chegou aos psicólogos sociais de então oriundo de 

Durkheim. Mas defende que os mesmos possuem “[...] uma visão diferente dele – 

ou, de qualquer modo, a psicologia social deve considera-lo de um ângulo diferente 

                                                                 
6
 De fato, a caracterização das representações como fato coletivo em sua oposição às “consciências 

particulares” não impedia que Durkheim pudesse conceber características psicologizáveis em nível 
de sociedade a partir da sua teoria, como ele mesmo declara, por exemplo, em sua obra Da divisão 

do trabalho social, quando disserta acerca da consciência coletiva: “Ela é o tipo psíquico da 
sociedade, tipo que tem suas propriedades, suas condições de existência, seu modo de 
desenvolvimento, do mesmo modo que os tipos individuais, muito embora de outra maneira.”. 

(DURKHEIM, 1999, p. 50). 
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– de como faz a sociologia.” (MOSCOVICI, 2003, p. 45). E é como forma de conferir 

ênfase a essa distinção, que passa a empregar a terminologia “Representações 

Sociais” em detrimento de “Representações Coletivas”. 

Como se pode perceber, em Moscovici as representações não são pensadas 

somente como um fenômeno decorrente da vontade da coletividade, ou fatos sociais 

coletivos, tal como expresso anteriormente pela ideia durkheimiana, mas também 

como Representações Sociais construídas em meio às interações dos sujeitos, ou 

seja, acontecimentos que se circunscrevem no conjunto de suas relações que 

sejam, ao mesmo tempo, individuais e coletivas. Além disso, se por influência de 

uma busca pela objetividade Durkheim tenha buscado a consolidação de uma 

fronteira entre o pensamento oficial (conhecimento científico) e o pensamento não 

oficial (senso comum), ambos os contextos são conciliados na teoria proposta por 

Moscovisci, que busca, dessa forma, trabalhar os seus pontos de intersecção.   

Em meados de 1982 essa teoria originária da França chegou ao Brasil. Isso 

se deu a partir da colaboração da pesquisadora Denise Jodelet em suas primeiras 

visitas, tendo ela realizado atividades formativas e de assessoria sobre o tema das 

Representações Sociais, respectivamente em Campina Grande e em João Pessoa, 

na Paraíba. Isso possibilitou que esse conhecimento começasse a se difundir em 

meio à comunidade acadêmica brasileira (SÁ e ARRUDA, 2000, p. 14-15). Conforme 

aquela psicóloga, disseminadora inicial da teoria no Brasil, as Representações 

Sociais podem ser compreendidas como algo que se constitui em meio às práticas 

sociais. Dessa forma, 

[...] as representações sociais são fenômenos complexos sempre ativados e 
em ação na vida social. Em sua riqueza como fenômeno, descobrimos 
diversos elementos (alguns, às vezes, estudados de modo isolado): infor-

mativos, cognitivos, ideológicos, normativos, crenças, valores, atitudes, 
opiniões, imagens etc. (JODELET, 2001, p.21). 

No que se refere aos processos de constituição das Representações Sociais, 

Moscovici (2003) observa uma constante necessidade de familiarização do novo, o 

desconhecido, que assim sendo, assusta, e, por isso mesmo, necessita ser colocado 

no patamar de algo familiar. Nesse sentido, ele destaca dois elementos 

fundamentais: a objetivação, que é o ato de dar vida ao imaginário a partir da 

familiarização da novidade, tornando uma ideia representável a partir de um ícone, 

ou seja: “é reproduzir um conceito em uma imagem. [...] Temos apenas de comparar 
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Deus com um pai e o que era invisível, instantaneamente se torna visível em nossas 

mentes [...].” (MOSCOVICI, 2003, p. 71-72); e a ancoragem, que é o ato de tornar 

familiar aquilo que é estranho, a partir de sua classificação e caracterização com 

base em paradigmas categóricos armazenados na memória. Assim:  

No momento em que determinado objeto ou idéia é comparado ao 
paradigma de uma categoria, adquire características dessa categoria e é re-
ajustado para que se enquadre nela. Se a classificação, assim obtida, é 

geralmente aceita, então qualquer opinião que se relacione com a categoria 
irá se relacionar também com o objeto ou com a idéia. (MOSCOVICI, 2003, 
p. 61). 

Portanto, é a partir do diálogo entre os domínios psicológico e sociológico que 

a objetivação e a ancoragem podem ser apreendidas. E é a partir destas duas 

funções que se processam as Representações Sociais, mobilizadas através de uma 

memória coletiva e inscritas em meio à linguagem, para que assim se produzam 

conhecimentos sobre a realidade, necessários à sua constante explicação e 

significação. Como destaca Moscovici (2003, p.41), “Representações [...] não são 

criadas por um indivíduo isoladamente. Uma vez criadas, contudo, elas adquirem 

uma vida própria, circulam, se encontram, se atraem e se repelem e dão 

oportunidade ao nascimento de novas representações, enquanto velhas 

representações morrem”.  

Na abordagem das Representações Sociais torna-se fundamental a 

compreensão dos processos cognitivos na construção do conhecimento, a partir do 

qual se realiza a familiarização da novidade apoiada no estoque da memória 

coletiva. Isso ocorre “Porque toda ‘cognição’, toda ‘motivação’ e todo 

‘comportamento’ somente existem e têm repercussões uma vez que eles signifiquem 

algo e significar implica, por definição, que pelo menos duas pessoas compartilhem 

a mesma linguagem comum com memórias comuns.” (MOSCOVICI, 2003, p. 105).  

Nesses termos, conforme se consensuou no meio acadêmico-científico, a 

Representação Social “é uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e 

partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma 

realidade comum a um conjunto social.” (JODELET, 2001, p. 22).  Visualizam-se, 

assim, as bases herdadas das ideias durkheimianas, primeiramente propostas, as 

quais já haviam explicado a consciência coletiva como sendo “O conjunto das 

crenças e dos sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma 

sociedade [o qual] forma um sistema determinado que tem vida própria” 
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(DURKHEIM, 1999, p. 50, acréscimos meus), embora esse teórico tenha buscado 

estabelecer uma dissociação entre esse aspecto e as “consciências particulares”, o 

que não foi continuado pela TRS. 

A TRS é, portanto, ferramenta fundamental no processo de apreensão do 

conhecimento socialmente construído e coletivamente compartilhado num contexto 

onde indivíduos e grupos se põem em interação e mobilizam atitudes individuais e 

coletivas, num processo de constante construção de conhecimento a partir do senso 

comum. E ainda que este se diferencie do conhecimento científico pelo aspecto de 

sua produção em meio às relações mais comuns do dia-a-dia, nem por isso torna-se 

menos importante enquanto objeto de estudo (JODELET, 2001), sendo ele mesmo 

base de análise para a reformulação e incremento do próprio conhecimento 

científico. 

A aplicabilidade dessa teoria orienta-se aos objetivos de verificação de como 

sujeitos de contextos diferentes produzem saber sobre si mesmos, sobre os outros e 

também sobre questões que se tornam relevantes para o seu próprio contexto de 

vida. Torna-se, assim, fundamental à proposta deste trabalho, de investigar a 

produção, sustentação e defesa de um saber local pelos grupos envolvidos, e a 

maneira pela qual tais processos se relacionam com categorias psicossociais 

fundantes, como a identidade e a memória social de um grupo étnico. 

2.3.1 A abordagem teórico-metodológica na perspectiva da Teoria das 

Representações Sociais 

 

A TRS firma-se “[...] como fenômeno científico interdisciplinar, que não se 

limita apenas as Ciências Sociais ou à Psicologia Social, mas ao conjunto de 

conhecimento psicossociológico.” (SANTOS e DIAS, 2015, p. 181). Seu arcabouço 

se erige a partir “[...] de um conjunto de contribuições filosóficas, antropológicas, 

sociológicas, psicológicas que, ao longo dos processos históricos, são 

indispensáveis para corroborar ou refutar a Teoria das Representações Sociais.” 

(SANTOS e DIAS, 2015, p. 175). Desde a produção de trabalhos por autores de 

referência pós Moscovici, como sua seguidora teórica Denise Jodelet, já se 

destacavam as múltiplas possibilidades de campos de aplicação da TRS, reificando 

o sentido multidisciplinar e interdisciplinar expresso na abordagem das 
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Representações Sociais, em cujo processo de exame da objetivação e da 

ancoragem mantêm-se entrelaçados o psicológico e o sociológico: 

Situada na interface do psicólogo e do social, esta noção interessa a todas 

as Ciências Humanas: é encontrada em Sociologia, Antropologia e História, 

estudada em suas relações com a ideologia, os sistemas simbólicos e as 

atividades sociais refletidas pelas mentalidades. [...] Esta multiplicidade de 

relações com disciplinas próximas confere ao tratamento psicossociológico 

da representação um estatuto transverso que interpela e articula diversos 

campos de pesquisa, reclamando não uma justaposição, mas uma real 

coordenação de seus pontos de vista. Sem dúvida, nessa transversalidade 

reside uma das contribuições mais promissoras desse campo de estudo. 

(JODELET, 2001, p. 25-26). 

Como também observa a Psicóloga Social Sandra Jovchelovitch (2004, p. 

23), outra importante teórica do campo dos estudos sobre Representações Sociais, 

[...] o estatuto da representação é polivalente. A representação é uma 
construção ontológica, epistemológica, psicológica, social, cultural e 

histórica. Ela é todas estas dimensões ao mesmo tempo e cada um destes 
atributos só pode ser entendido em relação a todos os outros, já que do 
ponto de vista fenomênico eles são dimensões simultâneas do sistema 

representacional. Quando as pessoas se engajam em processos de 
comunicação – que as situa em relações concretas ligadas a uma 
específica configuração cultural, social e histórica que elas ativamente 

(re)produzem – elas ao mesmo tempo produzem os meios simbólicos que 
constroem uma representação particular de um objeto – seja ele concreto, 
físico ou abstrato – que entra na rede de outras representações de um 

quadro social, cultural e histórico.  

Tratando de alguns dos principais aspectos (ideológicos, históricos, 

socioculturais, etc.) e correspondentes bases teóricas dentre aquelas que 

costumariam ser relacionadas e acionadas quanto à ideia de mobilização do 

fenômeno da ancoragem, tão caro à TRS, Oliveira (2002, p. 89) examina que 

O processo de ancoragem dependeria mais fortemente da posição social do 

indivíduo. Esta “posição” no seio da pirâmide social cristalizaria toda sua 
história de vida, sua origem social, seu grau de escolaridade, seu passado, 
enfim, seu habitus (BOURDIEU, 1972; ELIAS, 1994). O conceito de 

“posição” remeteria, enfim, tanto ao conceito de reprodução econômica, 
definido por Marx (1982), quanto àquele de reprodução social (material e 
biológica do grupo) que, para Bourdieu (1982), é função da estrutura de 

classes aliada ao capital cultural.  
 

De fato, como propõe o próprio filósofo e sociólogo Pierre Bourdieu, numa de 

suas obras em que estabelece bases fundamentais para uma teoria da ação, “[...] as 

representações dos agentes variam segundo sua posição (e os interesses que estão 

associados a ela) e segundo seu habitus como sistema de esquemas de percepção 

e apreciação, como estruturas cognitivas e avaliatórias que eles adquirem através 

da experiência durável [...]” (BOURDIEU, 2004 [1990], p. 158, grifos originais). 
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Abordar essas formas de explicação da realidade que se constituem a partir de 

universos simbólicos sob os quais se assenta o conhecimento do mundo é, na visão 

desse autor, 

Apreender ao mesmo tempo o que é instituído, sem esquecer que se trata 

somente da resultante, num dado momento, da luta para fazer existir ou 
“inexistir” o que existe, e as representações, enunciados performativos que 
pretendem que aconteça aquilo que enunciam, restituir ao mesmo tempo as 

estruturas objectivas e a relação com estas estruturas, a começar pela 
pretensão a transformá-las, é munir-se de um meio de explicar mais 
completamente a “realidade”, logo, de compreender e de prever mais 

exactamente as potencialidades que ela encerra ou, mais precisamente, as 
possibilidades que ela oferece às diferentes pretenções subjectivis tas. 
(BOURDIEU, 1989, p. 118, grifos originais). 

Moscovici (2003, p. 150), em sua perspectiva de análise das representações, 

e no que se refere à abordagem da interação sujeito-objeto, destaca a triangulação a 

que se faz presente no aspecto representacional, referindo-se à intermediação 

existente entre dois sujeitos relacionados a partir de dado objeto, que ao mesmo 

tempo será a relação de um sujeito com um objeto entremeada pela participação de 

outo sujeito. Em complemento, reforça Jovchelovitch (2004, p. 22): “A representação 

é uma estrutura de mediação entre o sujeito-outro, sujeito-objeto. Ela se constitui 

enquanto trabalho, ou seja, a representação se estrutura através de um trabalho de 

ação comunicativa que liga sujeitos a outros sujeitos e ao objeto-mundo.”. A 

significação da realidade a partir da criação e manutenção de níveis de realidade 

sob o domínio coletivo, portanto, se processa a partir da familiarização, 

caracterização e classificação de dados objetos num processo comunicacional que 

pressupõe a constante interação entre sujeito-objeto-sujeito. 

À vista dessas orientações, a TRS pode, portanto, contribuir para a análise e 

compreensão de elementos reificados em meio ao senso comum e que orientam as 

percepções e formas de comportamento de sujeitos quilombolas e extensionistas 

dispostos num contexto de execução de ATER e ações de desenvolvimento rural.  

É em meio à (re)produção de suas representações que os sujeitos se 

constituem. Na perspectiva moscoviciana, os grupos e indivíduos “[...] adquirem sua 

identidade através de seu relacionamento com os outros.” (MOSCOVICI, 2003, 

p.158-159). Vários outros autores relacionados ao campo da Psicologia Social, da 

Sociologia, e da Filosofia, entre outros, expressam semelhante pensamento dentro 

de suas abordagens particulares, é o caso do já citado Pierre Bourdieu, que numa 
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de suas obras refere-se à busca pela identidade como um “ser percebido que existe 

fundamentalmente pelo reconhecimento dos outros” (BOURDIEU, 1989, p. 117), o 

filósofo canadense Charles Taylor (2000) e o filósofo e sociólogo alemão Axel 

Honneth (2003), para os quais a constituição da identidade também depende do 

reconhecimento pelo outro. Portanto, a noção de identidade, e sua própria produção 

em meio às práticas sociais dos indivíduos, expressam uma representação social, 

uma vez que seu conceito envolve a definição de uma posição reflexiva do eu em 

resposta a uma disposição frente à influência opinativa do outro, levando à 

necessidade de respostas a indagações do tipo: “como penso que os outros me 

veem?”, entre outras (ANDRADE, 1995, p. 65 apud SANTOS e BRAGA, 2015, p. 

69).  

No contexto da comunidade em análise, torna-se essencial observar que 

essas maneiras de ser visto (por si mesmo e, a partir daí, pelo outro, ou vice-versa) 

estão intrinsecamente relacionadas à natureza cognitiva do sujeito, sendo também 

socialmente construídas e estando inevitavelmente ancoradas e inscritas no âmbito 

das relações étnico-raciais, importante elemento constituinte da identidade desses 

sujeitos de Nova Jatobá. 

Busca-se aqui compreender o significado da TRS no campo das Ciências 

Humanas e Sociais em sua possível interface com as Ciências Agrárias, tendo em 

vista as contribuições das Representações Sociais para a abordagem teórico-

metodológica de fenômenos essencialmente circunscritos no meio rural, e subscritos 

num âmbito de interação e dialética entre campo e cidade, como se observa no 

contexto dessa comunidade remanescente de quilombo. A abordagem das 

Representações Sociais de quilombolas e extensionistas sobre a Extensão Rural em 

Nova Jatobá desempenha o papel de buscar compreendê-la e como a mesma, que 

se apresenta como aquilo que necessita de uma familiarização no processo de 

interpretação e significação por sujeitos com experiências de vida e visões de 

mundo diferentes, torna-se objetivada e ancora-se a partir de imagens mentais de 

estabilização dos significados e representações da realidade.   
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2.4 Análise de discurso com foco nas Representações Sociais 

Dentre as diversas ferramentas metodológicas possíveis à apreensão das 

Representações Sociais se inscreve a Análise de Discurso, visto que aquelas têm no 

discurso (e recursos linguísticos que lhes são inerentes) um importante meio de 

circulação. Sua compreensão a partir do exame do fenômeno discursivo coloca a 

possibilidade de uma postura investigativa capaz de reconhecer a condição plural do 

discurso a partir da teoria multidisciplinar que nele se debruça, rompendo, assim, as 

limitações que não conseguem ser transpostas por uma abordagem puramente 

disciplinar. 

2.4.1 A analise de discurso como campo interdisciplinar 

 

A interdisciplinaridade é o diálogo entre diferentes disciplinas ou entre 

diferentes esferas de um mesmo campo científico, conferindo-lhes múltiplas 

contribuições (ALVARENGA, et. al., 2011) ou possibilitando a sua transformação. 

Como destaca Pombo (2006, p. 210), “A interdisciplinaridade traduz-se na constante 

emergência de novas disciplinas que não são mais do que a estabilização 

institucional e epistemológica de rotinas de cruzamento de disciplinas.”. Ainda 

segundo essa autora, “Ela consiste então na cooptação, a favor da disciplina 

‘importadora’, de conceitos, métodos e instrumentos já provados noutras disciplinas.” 

(POMBO, 2006, p. 231). 

Tal como se destacou acerca da TRS, a Análise de Discurso também se 

funda sobre uma base teórico metodológica interdisciplinar, pois, ao realizá-la, 

buscando situar o contexto histórico dos sujeitos falantes, o analista  

[...] articula de modo particular conhecimentos do campo das Ciências 
Sociais e do domínio da Linguística. Fundando-se em uma reflexão sobre a 

história da epistemologia e da filosofia do conhecimento empírico, essa 
articulação objetiva a transformação da prática das ciência sociais e 
também dos estudos da linguagem. (ORLANDI, 2005a, p. 16). 

Como expõe essa autora, a análise de discurso se estabelece, nos anos 60, 

no campo de influência da interação entre três ramos disciplinares, quais sejam a 

Linguística (trazendo a complexidade e especificidade da linguagem a partir de seu 

objeto, a língua), o Marxismo (com a noção de materialismo histórico) e a 

Psicanálise (com a noção de sujeito e a acepção da ideologia enquanto fenômeno 

atrelado ao inconsciente). Assim, “A análise de discurso, trabalhando na confluência 
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desses campos de conhecimento, irrompe em suas fronteiras e produz um novo 

recorte de disciplinas constituindo um novo objeto que vai afetar essas formas de 

conhecimento em seu conjunto: este novo objeto é o discurso.” (ORLANDI, 2005a, 

p. 20). 

Buscando a constituição de sentidos, a AD interessa-se pelo modo como a 

linguagem está inscrita na história. É, portanto, através da localização do dizer em 

meio ao fluxo de relações com sua exterioridade que pode ser apreendido o 

processo de significação, pois linguagem e ideologia se determinam mutuamente, de 

modo que “[...] o discurso é o lugar em que se pode observar essa relação entre 

língua e ideologia compreendendo-se como a língua produz sentidos por/para os 

sujeitos.” (ORLANDI, 2005a, p. 17). 

Tal processo de significação é mobilizado em meio a um contexto no qual 

discurso, língua, ideologia e história se contrastam, pois “A Análise de Discurso 

reúne três regiões de conhecimento em suas articulações contraditórias: a. a teoria 

da sintaxe e da enunciação; b. a teoria da ideologia e c. a teoria do discurso, que é a 

determinação histórica dos processos de significação.” (ORLANDI, 2005a, p. 25). 

 

2.4.2 A análise de discurso como perspectiva teórico-metodológica  

 
O emprego metodológico da análise de discurso nas ciências sociais se 

iniciou sob a motivação da AD de linha francesa, no campo da linguagem, sendo um 

de seus mais influentes teóricos o filósofo Michel Pêcheux (1938-1983), segundo 

análises de Cunha (2013), parafraseando Burity (2007). Como também destaca a 

responsável pelo estabelecimento da AD no país, em referência àquele teórico, a 

Linguista Eni Orlandi, “Ele é o fundador da Escola Francesa de Análise do Discurso 

que teoriza como a linguagem é materializada na ideologia e como esta se 

manifesta na linguagem.” (ORLANDI, 2005b, p. 10). 

As postulações de Pêcheux sobre os aspectos de funcionamento da 

linguagem compreendem a abordagem de questões entre as quais medeiam sua 

posição crítica à evidência do sentido e a produção do mesmo. A apreensão do 

sentido, segundo o autor, impõe ao analista um trabalho orientado pelo qual possa 

percorrer os caminhos da “descrição” e da “interpretação”. Assim, “A primeira 
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exigência consiste em dar o primado aos gestos de descrição das materialidades 

discursivas” (PÊCHEUX, 1990, p. 50), não se limitando a ela achando-se que aí 

também já residiria a interpretação, como se conceberia na fenomenologia ou na 

hermenêutica. Segundo o autor a descrição seria suscetível ao equívoco tendo em 

vista o “deslocamento do sentido”, o que implica a necessidade da interpretação 

para que possam ser administrados tais “pontos de deriva”. Portanto, é a partir de 

um trânsito descritivo-interpretativo que se daria a apreensão de dada produção e 

atravessamento de sentidos, considerando-se, assim, que “Todo enunciado, toda 

sequência de enunciados é, pois, linguisticamente descritível como uma série 

(léxico-sintaticamente determinada) de pontos de deriva possíveis, oferecendo lugar 

à interpretação. É nesse espaço que pretende trabalhar a análise de discurso.” 

(PÊCHEUX, 1990, p. 53). 

Em suas formulações Orlandi complementa tais posições, trazendo uma 

perspectiva de análise que não se limite à interpretação. Como defende a autora, 

A Análise de Discurso não estaciona na interpretação, trabalha seus limites, 
seus mecanismos, como parte dos processos de significação. Também não 
procura um sentido verdadeiro através de uma ‘chave’ de interpretação. 

Não há esta chave, há método, há construção de um dispositivo teórico. 
(ORLANDI, 2005a, p. 26). 

Não se restringindo à interpretação, portanto, o processo de apreensão dos 

sentidos implicaria também a necessidade de “compreensão” por meio de uma 

“explicitação”. Assim, “A compreensão procura a explicitação dos processos de 

significação presentes no texto e permite que se possam ‘escutar’ outros sentidos 

que ali estão, compreendendo como eles se constituem.” (ORLANDI, 2005a, p. 26). 

No campo da análise de discurso a língua, o discurso, etc., têm sido 

compreendidos não apenas como “estrutura”, mas também, e principalmente, como 

“acontecimento” (PÊCHEUX, 1990; FOUCAULT, 1996; ORLANDI, 2005a, p. 19). 

Isso significa dizer que o corpus de análise não se trata apenas de composições 

linguísticas e suas estruturas gramaticais, a serem apreendidas a partir da 

descrição, mas fundamentalmente um corpus de discursos eivados de ideologias, 

historicidades, equívocos, esquecimentos, deslocamentos, etc., a serem 

apreendidos também por meio da interpretação e demais procedimentos analíticos. 

Embora não seja o objeto central no exame de dado contexto pela a AD, a 

linguagem é um elemento fundamental para a mesma, concebido como primordial à 



    40 

 

 

 

compreensão das relações do sujeito com e no contexto em que o mesmo se insere 

e, discursivamente, procede à sua transformação. Assim, 

A análise de discurso concebe a linguagem como mediação necessária 
entre o homem e a realidade natural e social. Essa mediação, que é 
discurso, torna possível tanto a permanência e a continuidade quanto o 

deslocamento e a transformação do homem e da realidade em que ele vive. 
O trabalho simbólico do discurso está na base da produção da existência 
humana. (ORLANDI, 2005a, p. 15). 

A AD propõe uma perspectiva de análise que transcenda as palavras (faladas 

ou escritas), ou seja, que busque a produção das significações a partir de um nexo 

relacional no qual se devem considerar os contextos, os objetos, os sujeitos e os 

sentidos que se constituem no âmbito das práticas sociais entre indivíduos e 

coletividades. Deve-se compreender, assim, que “[...] os sentidos não estão só nas 

palavras, nos textos, mas na relação com a exterioridade, nas condições em que 

eles são produzidos e que não depende só das intenções dos sujeitos.” (ORLANDI, 

2005a, p. 30).  

Na perspectiva da linha francesa, considera-se haver diferenças entre a AD e 

a Análise de Conteúdo (AC), pois enquanto esta se debruçaria tão somente no 

conteúdo da mensagem (produto) e seu valor informacional, aquela buscaria 

apreender também, e principalmente, as condições de produção do discurso e o 

modo como os sujeitos e sentidos se constituem. Quanto às condições de produção, 

como destaca Orlandi (2005a, p. 30) elas compreendem: o sujeito, a situação, a 

memória e o contexto sócio histórico e ideológico em que se inscreve dada 

formulação discursiva. Enquanto na AC se questiona o que um determinado texto 

quer dizer, na AD indaga-se como o mesmo constitui significado, discute a autora.  

Embora se ponha no mesmo grupo das ciências interpretativas, entre as 

quais se localizam a hermenêutica, o interacionismo simbólico, a fenomenologia, 

etc., considera-se que a AD se difere de outras ciências interpretativas como a 

própria hermenêutica (ORLANDI, 2005a, p. 25-26), ainda que se atribua alguma 

convergência de objetivos entre elas: “A apreensão do sentido é o objetivo dos que 

estudam os fenômenos sociais a partir das Ciências Interpretativas. Para estas, o 

fenômeno social precisa ser compreendido, o que significa ir além da descrição.” 

(CUNHA, 2013, p. 263). 

Acerca dos sentidos, são produzidos em condições determinadas. Não estão 

dados e nunca estarão prontos e acabados: “Esses sentidos têm a ver com o que é 
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dito ali mas também em outros lugares, assim como com o que não é dito e com o 

que poderia ser dito e não foi. Desse modo, as margens do dizer, do texto, também 

fazem parte dele” (ORLANDI, 2005a, p. 30). Por isso, cabe ao analista, ou teórico 

que se debruça sobre os discursos, desconstruir essas formulações para 

posteriormente reconstituir os sentidos por elas encadeados e também a 

constituição de sentidos além delas.  

Cabe aqui observar que a noção de silêncio não se refere à mera ausência de 

palavras, mas sim ao atravessamento de sentidos existente entre os espaços do 

dito, do não dito, do que é negado, ou até mesmo daquilo que é censurado em meio 

ao discurso (ORLANDI, 2007). Com efeito, a AD busca “[...] escutar o não-dito 

naquilo que é dito [...]. Isso porque [...] só uma parte do dizível é acessível ao sujeito, 

pois mesmo o que ele não diz (e que muitas vezes ele desconhece) significa em 

suas palavras.” (ORLANDI, 2005a, p. 34). 

Com a consolidação de seu arsenal metodológico, no campo da Teoria do 

Discurso surgem conceitos fundamentais, como formação discursiva, formação 

ideológica, enunciado, interdiscurso, interdiscursividade, etc. Em sua análise sobre 

aqueles dois primeiros conceitos, Orlandi (2010, p. 43) observa que “A formação 

discursiva se define como aquilo que numa formação ideológica dada – ou seja, a 

partir de uma posição dada em uma conjuntura sócio-histórica dada – determina o 

que pode e deve ser dito.”. Outro autor de referência, Michel Foucault (2008), define 

as formações discursivas como sendo grupos de enunciados, de modo que, para o 

mesmo, toda vez que for possível definir uma regularidade em meio à dada 

quantidade de enunciados, se estará diante de uma formação discursiva. Nesse 

sentido, “Um enunciado pertence a uma formação discursiva, como uma frase 

pertence a um texto [...].” (FOUCAULT, 2008, p. 132). 

Quanto ao conceito de discurso: “Chamaremos de discurso um conjunto de 

enunciados, na medida em que se apoiam na mesma formação discursiva” 

(FOUCAULT, 2008, p. 132), ou seja, quando obedecem a um mesmo “sistema de 

formação”, este que pode ser mais bem compreendido se classificado, por exemplo, 

a partir de uma divisão por área de conhecimento, como expõe o próprio autor ao 

citar o exemplo “do discurso clínico, do discurso econômico, do discurso da história 

natural, do discurso psiquiátrico.” (FOUCAULT, 2008, p. 122). 
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Nos procedimentos de análise que estipula para a AD, Orlandi (2010, p. 77) 

observa que, frente ao corpus, o material de análise, deve-se observar três etapas 

procedimentais:  

a) a da passagem da superfície linguística (texto) para o discurso;  

b) a da passagem do objeto discursivo (formação discursiva) para o processo 

discursivo;  

c) a da passagem do processo discursivo para a formação ideológica. 

Nesse sentido, “As palavras remetem a discursos que derivam seus sentidos 

das formações discursivas, regiões do interdiscurso que, por sua vez, representam 

no discurso as formações ideológicas.” (ORLANDI, 2005a, p. 80), considerando que 

na produção do discurso pelo sujeito, seu dizer representa o efeito ideológico das 

condições sócio históricas às quais o mesmo encontra-se vinculado. Aí mesmo se 

inscrevem a noções de interdiscurso e interdiscursividade, uma relação 

interdiscursiva composta por redes de memória e por meio da qual todo discurso 

sempre remeterá a um discurso-outro, não sendo o sujeito autor soberano de seu 

próprio discurso, embora pense que o seja e assim o sinta. Em outros termos, 

estando o discurso inscrito no plano da história e da ideologia, é, pois, anterior aos 

sujeitos locutor e interlocutor, mas é sempre mobilizado pelos mesmos em meio às 

interações sociais e relações dialógicas operantes; circula através da linguagem e 

(re)estabiliza-se (quando alcança consenso) diante das disputas de sentido travadas 

para significação da realidade. 

Neste estudo aborda-se, com base na enunciação de quilombolas e 

extensionistas, a relação entre os diferentes discursos e consoante constituição de 

formações discursivas, como no discurso histórico, discurso econômico, discurso 

técnico-científico, discurso técnico-profissional, discurso fatalístico e mesmo 

discursos de caráter responsabilizador e caráter prescritivo, entre outros que, 

enquanto expressões da interdiscursividade, fundam o discurso sobre a Extensão 

Rural e identidade étnica no contexto da Comunidade Remanescente de Quilombo 

Nova Jatobá. 
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2.5 Quilombos, quilombolas e identidade étnica  

Quilombo, no Brasil, é uma formação social composta por grupos 

predominantemente negros, localizados sobretudo no meio rural, mas também 

presentes no meio urbano, como aqueles que se formaram no entorno e periferias 

das cidades. É costumeiramente associado pela historiografia e pelas 

representações cotidianas às formas de resistência contrapostas ao sistema de 

dominação escravista. Caracteriza-se a partir de sua organização em um dado 

território e da expressão de suas especificidades histórico-socioculturais, 

apresentando formas específicas de reprodução material, sociocultural e econômica, 

etc.  

De acordo com o antropólogo Kabengele Munanga (1996), a palavra 

“quilombo” (derivada de kilombo) advém da língua umbundu7. Contudo, o significado 

sociopolítico e militar formado nos povos africanos de línguas bantu foi 

ressignificado na América portuguesa. 

Como se nota, o fenômeno quilombola não se limita ao contexto brasileiro. 

Além de poder ser verificado em ouros continentes, como o próprio continente 

africano, ele também é atribuído a toda a América, sendo designado a partir de 

diferentes termos, como discute Santana (2008, p. 21, grifos originais), 

parafraseando Carvalho (1995) e Gomes (2005), a qual elenca “[...] os palenques na 

Colômbia, cumbes na Venezuela, maroons societies no Caribe inglês e nos Estados 

Unidos, cimarrones em Cuba e parte da América espanhola, maronage no Caribe 

francês. Os maroons no Suriname se subdividiam em djukas, alukus e saramakas.”. 

As primeiras definições de identidade quilombola em contexto brasileiro 

estavam relacionadas ao sentido repressivo, com a criminalização de qualquer 

tentativa de agrupamento de pessoas (oriundas especialmente do segmento negro, 

escravizado) contrapostas ao domínio do sistema escravista. A partir da 

classificação ideologicamente estabelecida pela fórmula de 02 de dezembro de 1740 

do Conselho Ultramarino Português, em resposta à interpelação do rei de Portugal 

sobre o que era quilombo, a formação social relacionada a essa palavra de origem 

africana foi definida como “toda habitação de negros fugidos que passem de cinco, 

em parte desprovida, ainda que não tenham ranchos levantados nem se achem 

                                                                 
7
 Neste ponto o autor parafraseia Miller (1976). 
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pilões neles” (ALMEIDA, 2002, p. 47). Reduzindo-se aquela quantidade para menos 

de quatro, “Mantinham-se [...] os mesmos elementos de definição, reduzindo porém 

o número de pessoas e tentando inviabilizar qualquer tentativa de autonomia 

produtiva em face dos grandes proprietários, seja individual ou coletiva.” (ALMEIDA, 

2002, p. 53). Além deste, vários outros documentos (formulas, provisões, etc.) foram 

lançados no período colonial em reforço ao mesmo argumento repressivo e 

criminalizante de toda formação quilombola8. 

Mesmo após a investida abolicionista vigoraram abordagens criminalizantes 

direcionadas aos grupos negros e populações quilombolas (com respaldo médico-

científico, inclusive), somadas, desta vez, à negligência sofrida em meio à situação 

de libertos, pelos ex-escravizados, cujas manifestações daí decorrentes ainda 

recebiam como resposta a hostilidade: 

No universo jurídico-formal dos legisladores, com a abolição deixaria de 
existir a figura do quilombo. É um período em que a medicina legal vai tratar 
do problema, como bem evidenciam as pesquisas de Nina Rodrigues. O 

discurso médico produz certo deslocamento nos esquemas explicativos que 
até então repousavam sobre o conhecimento jurídico. Os estudos de 
craniometria, fundados na categoria raça, é que irão falar do tipo de 

criminalidade praticado pelos “bandos”. Quilombolas são içados à condição 
de bandidos rurais. Com a abolição da escravatura, por não se ter resolvido 
o problema da terra para os ex-escravos, por não terem sido feitas reformas 

na estrutura agrária, não havia instrumentos para contemplar a questão das 
posses camponesas, o que resultou em conflitos de formas variadas e em 
marginalização de grupos sociais. (ALMEIDA, 2002, p. 65). 

Apesar da persistência de um tratramento criminalizante direcionado às áreas 

quilombolas e pessoas nelas estabelecidas, as chamadas terras de preto9, entre 

outras denominações que receberam, estiveram sempre imersas em movimentos de 

                                                                 
8
Nesse aspecto, não se pode deixar de mencionar a influência do notável Quilombo dos Palmares, 

forma de organização mais emblemática que se localizou na Serra da Barriga, atual estado de 
Alagoas, teve Zumbi como seu líder mais proeminente, e contribuiu, de certa maneira, para o temor 

ao avultamento de revoltas de escravizados e formação de outros quilombos, incitando, assim, o 
desenvolvimento de providências legais e operacionais relacionadas a atitudes repressivas. 
Resistindo a períodos de intensa repressão na era colonial, e causando preocupação à classe 

senhorial e autoridades locais, Palmares se firmou como símbolo de resistência do povo negro ao 
sistema de dominação escravista. Assim, “Palmares precisou entrar para História da América 
portuguesa porque foi difícil de ser vencido.” (LARA, 1996, p. 83, grifos originais). Não obstante a 

trajetória de destaque de Palmares, como observa essa historiadora acerca dessa importante 
formação social “Apesar de todo o investimento historiográfico produzido neste século, a confusão de 
dados, datas, lugares, etc. é grande e ainda há controvérsias sobre o maior e mais duradouro 

quilombo brasileiro.” (LARA, 1996, p. 82), este que por muito tempo resistiu às estruturas de 
dominação e repressão. 

9
 O termo tem sido atribuído por vários autores, principalmente para se referir ao contexto do estado 

do Maranhão, na região Norte do país. 
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sentidos. Considera-se que o significado de quilombo se mantivera em permanente 

“disputa” (ARRUTI, 2008, p. 315), e que “[...] muitas discussões e mobilizações 

influenciaram a compreensão da presença dos quilombos no país.” (CALHEIROS e 

STADTLER, 2010, p. 138). Com efeito, ainda que tenha prevalecido “ao longo da 

história colonial, imperial e parte da republicana, [...] um conceito cristalizado do que 

seja quilombo, construído a partir da ótica do poder instituído, negando todo um 

modo de vida e cultura dos sujeitos dessas comunidades [...].” (SOUSA, 2011, p. 

37), as representações sobre quilombo não permaneceram estanques. 

Obedecendo ao curso de um processo histórico de transformações que se 

desenvolveram ao longo dos tempos, inclusive tendo sido objeto de intenso debate 

pelos campos da historiografia, da antropologia e da sociologia, o termo quilombo 

perde o vínculo com a noção que o explicava a partir de um conteúdo criminalizante, 

como era no contexto da dominação escravista e durante algum tempo após ela, e 

vai sendo resinificado, ganhando em um período mais recente até os dias atuais 

uma conotação mais positiva no contexto da afirmação identitária, apesar da 

persistência de algumas representações negativas de cunho racista. Portanto, o 

discurso sobre quilombo migra do polo repressivo para o polo afirmativo, no qual se 

tem maiores possibilidades de reconhecimento de direitos quilombolas e de 

preservação de sua cultura e identidade. Como discutem Santos e Doula (2008, p. 

69), parafraseando Fiabani (2005), o quilombo “deixa de ser associado apenas ao 

fenômeno da escravidão e ganha significado sociocultural através dos tempos.”. 

Como um importante instrumento demarcador de um processo de 

ressignificação, o Art. 68 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias 

(ADCT) foi um marco fundamental, representando, junto com os artigos 215 e 216 

da Constituição Federal, o primeiro aspecto quanto ao redirecionamento das 

atenções do Estado para com esse grupo étnico e também a primeira ação 

caracterizada como política de reconhecimento quilombola, a qual estabeleceu um 

conceito jurídico sobre o assunto, ainda que se mantivesse o caráter da 

classificação externa da identidade do outro e ainda que a conceituação 

estabelecida tenha permanecido imprecisa. Assim, como prega o fragmento legal 

inscrito na Constituição Federal de 1988, “Aos remanescentes das comunidades dos 

quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, 
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devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.” (BRASIL, 1988). No artigo 215, 

parágrafo 1º: “O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, 

indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo 

civilizatório nacional.” (BRASIL, 1988). No artigo 216, parágrafo 5º: “Ficam tombados 

todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos 

quilombos.” (BRASIL, 1988). 

Pode-se verificar, no âmbito estadual, que a Constituição Baiana também 

buscou seguir os princípios inscritos na Constituição Federal, expondo, no seu Art. 

51 ADCT, que “O Estado executará, no prazo de um ano após a promulgação desta 

Constituição, a identificação, discriminação e titulação das suas terras ocupadas 

pelos remanescentes das comunidades dos quilombos.” (BAHIA, 1989). Contudo, o 

que se verifica até o presente é uma realidade em muito ávida por um efetivo 

cumprimento de tais determinações. 

Como se percebe, nos modos de definição mais contemporâneos, que 

também foram se firmando através de instrumentos legais normativos e, a partir daí, 

no meio acadêmico-científico e no âmbito de documentos técnico-institucionais, etc., 

mantêm-se o reconhecimento de relações de descendência entre os povos 

quilombolas mais recentes e os grupos ancestrais que exprimiram formas de 

resistência ao sistema de dominação escravista. Por isso mesmo, as comunidades 

quilombolas que apesar dos vários óbices conseguem se tornar legalmente 

reconhecidas a partir da Constituição de 88 e seu Art. 68 ADCT, além de serem 

oficializadas nesse aspecto identitário, passam também a ser classificadas como 

“remanescentes”. 

Apesar de um caráter proveitoso do referido adjetivo, tendo em vista a 

importância de uma vinculação e explicação histórica para referenciação da 

identidade quilombola, sua abordagem já foi muito criticada, tendo em vista que, 

segundo alguns dos argumentos propostos, procede a uma remissão ao pretérito, 

“[...] não trazendo à atualidade do termo, dando-nos a impressão de comunidades 

fora de seu tempo, ainda refugiados numa concepção colonialista, remetendo-nos a 

pensarmos nessas comunidades como algo do passado, destituídas de qualquer 

contemporaneidade.” (SOUSA, 2011, p. 37). Além do mais, o dispositivo que o 

mobiliza não explicou o que são “comunidades remanescentes quilombolas”, o que 
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incitou inúmeros debates sobre o assunto, sobretudo no meio acadêmico e no 

âmbito das correntes antropológicas engajadas neste campo, espraiando-se por 

outras arenas de discussão através das quais iam se orientando as relações dos 

próprios aparelhos do Estado com os grupos pleiteantes. 

No curso do processo de ressemantização do conceito utilizado para a 

caracterização de comunidades quilombolas, que em estágios mais recentes 

colabora com a localização delas mesmas no presente, a partir de sua historicidade, 

contou-se, como discute a antropóloga O´Dwyer (2002), com importantes 

contribuições no âmbito da Associação Brasileira de Antropologia (ABA), mobilizada 

por iniciativa do Ministério Público para intervir nos marcos conceituais propostos 

pelo aparato constitucional. Segundo a autora, os profissionais antropólogos 

engajados em um Grupo de Trabalho da ABA voltado à questão das Terras de 

Quilombo, no período de 1994, demonstraram a necessidade de valorização da 

perspectiva dos próprios sujeitos em meio aos processos de atribuição do seu direito 

constitucional. Conforme os indicativos dessa colaboração, expressos no documento 

elaborado pelo Grupo de Trabalho, também se percebe os esforços em prol de uma 

forma de compreensão do quilombo que, para além do mero contexto de insurgência 

do período escravista e de uma noção de grupos perdidos no tempo, a serem 

“atestados” mediante achados arqueológicos, valorizasse fundamentalmente os 

aspectos socioculturais e suas formas de resistência mais contemporâneas. 

Contemporaneamente, portanto, o termo quilombo não se refere a resíduos 

ou resquícios arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação 
biológica. Também não se trata de grupos isolados ou de uma população 
estritamente homogênea. Da mesma forma, nem sempre foram constituídos 

a partir de movimentos insurrecionais ou rebelados mas, sobretudo, 
consistem em grupos que desenvolveram práticas cotidianas de resistência 
na manutenção e reprodução de seus modos de vida característicos e na 

consolidação de um território próprio. (...) No que diz respeito à 
territorialidade desses grupos, a ocupação da terra não é feita em termos de 
lotes individuais, predominando seu uso comum. A utilização dessas áreas 

obedece à sazonalização das atividades, sejam agrícolas, extrativistas ou 
outras, caracterizando diferentes formas de uso e ocupação dos elementos 
essenciais ao ecossistema, que tomam por base laços de parentesco e 

vizinhança, assentados em relações de solidariedade e reciprocidade.  
(ABA, 1994 apud O´DWYER, 2002, p. 18-19). 

Após o transcorrer de vários eventos afetos à questão quilombola e que se 

inscreveram no desenrolar da história, como os até aqui abordados, em 2001 se 

retomaram com maior vigor as discussões sobre a territorialidade dos grupos 

quilombolas que haviam dado materialidade ao artigo 68 ADCT. Isso levou à criação 
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do Decreto nº 3.912/2001, o qual passou a tratar das “disposições relativas ao 

processo administrativo para identificação dos remanescentes das comunidades dos 

quilombos e para o reconhecimento, a delimitação, a demarcação, a titulação e o 

registro imobiliário das terras por eles ocupadas.” (BRASIL, 2001). Pelas 

determinações deste instrumento normativo, o qual foi promulgado pelo então 

presidente Fernando Henrique Cardoso, somente eram reconhecidos territórios que 

já estavam ocupados por quilombos até 1888 (período da Lei Áurea), ou por 

remanescentes de quilombos em período anterior a 05 de outubro de 1988 (período 

da promulgação da constituição de 1988). 

Posteriormente a esse quadro exposto, o Decreto nº 3.912/2001 viria a ser 

revogado pelo Decreto nº 4.887/2003, este que foi promulgado pelo então presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva e passou a regulamentar o procedimento para identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por 

remanescentes das comunidades dos quilombos. Este novo instrumento retirou a 

exigência imposta às comunidades quilombolas, de comprovação da ocupação das 

terras em período precedente à Abolição da Escravatura e determinou que a 

“caracterização” desses grupos fosse asseverada a partir da “autodefinição”, como 

se mantêm até hoje, apesar de eventuais investidas sobre a aplicabilidade dos 

critérios desse dispositivo. Também foi através desse novo decreto que se 

apresentou uma necessária explicação acerca do conceito de “remanescentes das 

comunidades de quilombo”, até então inconcluso e muito questionado, sobretudo no 

meio acadêmico. Assim, conforme o seu Art. 2º, 

Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os 
fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-
atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais 

específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a 
resistência à opressão histórica sofrida. (BRASIL, 2003). 

Mais recentemente, no ano de 2017, as prerrogativas instituídas por meio do 

referido decreto se viram novamente questionadas, desta vez pela retomada de 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) de nº 3.239/2003, a qual fazia objeção à 

sua constitucionalidade e contestava o direito à terra pelas comunidades 

quilombolas. Tendo sido ajuizada pelo partido Democratas (DEM), antigo Partido da 

Frente Liberal (PFL), foi considerada improcedente ante o processo de julgamento 

no Supremo Tribunal Federal (STF). Desde 2003 já havia tido investidas a partir da 
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tramitação dessa ADI no STF, tendo sido igualmente negada desde o julgamento 

dessas primeiras manifestações. Apesar desta e de outras investidas (pois já houve 

outras ações opositoras no âmbito do Congresso e do Judiciário), o Decreto nº 

4.887/2003 e suas prerrogativas se mantêm até o presente momento. 

Hoje se reconhece que, não apenas oriundos das fugas do sistema que 

mantinha seres humanos de pele negra em cativeiro, a formação de agrupamentos 

quilombolas obedeceu às mais diferentes situações. Desde o decorrer do sistema 

escravista até o transcorrer do pós-abolição, muitos eventos possibilitaram a 

constituição desses agrupamentos específicos. Como também expõe Chasin (2009, 

p. 160), parafraseando Andrade e Trecanni (2000, p. 602), eles originavam-se 

também a partir de heranças, doações, recepção de terras como forma de 

pagamento pela prestação de serviços ao Estado, fixação em terras que foram 

deixadas por antigos donos que não possuíam descendentes, e mesmo a compra de 

terras.  

Entende-se, hoje, que a constituição quilombola se mantém através dos 

tempos. Apesar dos contrastes de pensamento que se levantam até mesmo no 

âmbito acadêmico acerca da identidade quilombola, sua ressemantização, a 

valorização de sua historicidade e seus processos de autorreconhecimento têm 

conseguido prevalecer, se mostrando tão mais pujantes que qualquer tentativa de 

limitação do reconhecimento a um marco temporal. No atual estágio das discussões, 

alguns consensos sobre a primazia de seus significados socioculturais têm fornecido 

as bases necessárias para reflexões e questionamentos ante a investida de atitudes 

que tendem à inviabilização dos critérios de autoatribuição da identidade quilombola. 

Além do mais, grupos e movimentos sociais também têm apresentado capacidade 

de mobilização em prol da questão negro-quilombola, intervindo nesse campo de 

forças no qual se insere as políticas de reconhecimento étnico e racial. 

Na seara dos avanços sobre os direitos quilombolas, destaca-se a luta de 

Movimentos Negros, sobretudo o Movimento Negro Unificado (MNU), e de 

Movimentos Quilombolas em diferentes níveis (local, regional ou nacional) que ao 

longo da história vêm conseguindo firmar suas reivindicações enquanto importantes 

questões sociais. Na atualidade, a pauta de luta quilombola perpassa também, e 

fundamentalmente, pelo contexto da questão agrária e da política fundiária, com a 
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premência de um reconhecimento da territorialidade articulado ao reconhecimento 

identitário.  

Como expõe nota técnica elaborada pela Socióloga Nádia Barreto do Rosário, 

à época coordenadora do Núcleo de Ações em Quilombos10, vinculado à CDA, no 

estado da Bahia, “No caso específico dos Quilombos – comunidades negras rurais 

que, em sua grande maioria, ocupam áreas não regularizadas – a terra é elemento 

que garante a reprodução física, social, econômica e cultural e cumpre um 

importante papel na definição de sua própria identidade.” (ROSÁRIO, 2011). Num 

sentido convergente, em outro documento elaborado no âmbito de entidade 

governamental também passa a ser reconhecido o fato de que “A histórica 

concentração de terras no Brasil atinge diretamente essas comunidades, que 

possuem uma relação com a terra que transcende a mera questão produtiva.” 

(SANTOS, [20--?], p. 5). Portanto, identidade e territorialidade (esta que compreende 

todo um complexo de relações num contexto geográfico definido) são 

compreendidos como aspectos fundamentais no processo de constituição do ser 

quilombola. Configuram-se como direitos associáveis e que ainda se encontram em 

via de serem plenamente atendidos. 

No aspecto da oficialização do reconhecimento da identidade quilombola, 

conforme dados do INCRA (2015) até junho de 2015 existiam 2.607 comunidades 

quilombolas certificadas no país. No quesito de oficialização do aspecto territorial e 

da regularização fundiária, segundo o INCRA (2016) num período de 20 anos, 

compreendido desde o ano da primeira titulação, 199511, até o ano de 2015, foram 

expedidos 210 títulos de territórios quilombolas. Dessa forma, tornaram-se 

regularizados 1.046.300,3434 hectares relativos a 151 territórios, sendo 241 o 

número de comunidades e 16.009 o quantitativo de famílias que obtiveram a 

regularização concluída em vários estados, entre eles o estado da Bahia.  

Além do acima exposto, outras tantas comunidades encontram-se em 

diferentes estágios do procedimento regulatório. Algumas mais, em processos de 

                                                                 
10

 Atualmente o NAQ não mais existente. Foi integrado a outro setor pertencente ao órgão. 

11
 De acordo com informações divulgadas em página eletrônica da Comissão Pró-Índio de São Paulo, 

organização não governamental que atua em prol dos direitos de grupos indígenas e quilombolas 
naquele e em outros estados, “A primeira titulação de uma terra quilombola deu-se em 1995, sete 

anos após a promulgação da Constituição. Esta titulação pioneira ocorreu no Estado do Pará, no 
município de Oriximiná, e beneficiou a comunidade de Boa Vista [...]” (CPI/SP, [20--?]). 
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etnogênese (SIDER, 1976 apud ARRUTI, 1997, por exemplo), isto é, em estados de 

emergência étnica (com algum nível de organização para a assunção de identidades 

coletivas) a partir do assujeitamento sócio-político-ideológico. 

Ainda sobre os 210 títulos expedidos, tem-se a identificação das instituições 

responsáveis e, numa divisão em três períodos, verifica-se como apesar dos 

entraves que se apresentaram foi gradativo o número de titulações no período geral, 

conforme os dados do INCRA (2016): 

 44 no período de 1995 a 2002: FCP (11), FCP/INTERBA12/CDA13-BA (2), 
INCRA (7), ITERPA14 (16), ITERMA15 (4), ITESP16 (3) e SEHAF-RJ17 (1), 
sendo 2 títulos do ITERPA emitidos mediante convênio com o INCRA/MDA; 

 
 78 no período de 2003 a 2010: INCRA (15), INTERPI18/INCRA (5), SPU19 (2), 

ITERPA (30), ITERMA (19), ITESP (3) e IDATERRA-MS20 (1), sendo 16 
títulos do ITERPA e 14 do ITERMA de forma conveniada com o INCRA/MDA; 

    

 88 no período de 2011 a 2015: INCRA (60), CDA-BA (13), ITERJ21 (1), 
ITERMA (12), ITERPA (4) e CEMIG22 (1). 

Apesar do argumento anteriormente exposto, o número de titulações 

efetuadas passa a ser considerado incipiente à medida que se observa uma imensa 

quantidade de comunidades com potencial identitário existentes no território 

nacional, muitas ávidas por maiores garantias do acesso e propriedade de suas 

terras, já que, diante de algumas investidas a simples ocupação da mesma nem 

sempre é tida como garantia suficiente para a sua posse e permanência. Nesse 

aspecto, apesar das últimas conquistas quanto à possibilidade de reconhecimento 

oficial da territorialidade quilombola, ainda é bastante limitada a efetivação das 

titulações no país. 

Como um dos vários aspectos relacionados à referida limitação, observa-se 

que o processo de regularização fundiária de comunidades remanescentes de 

                                                                 
12

 Instituto de Terras da Bahia. 
13

 Coordenação de Desenvolvimento Agrário. 
14

 Instituto de Terras do Pará. 
15

 Instituto de Terras do Maranhão. 
16

 Instituto de Terras de São Paulo.  
17

 Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários.  
18

 Instituto de Terras do Piauí. 
19

 Secretaria de Patrimônio da União 
20

 Instituto de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul. 
21

 Instituto de Terras do Rio de Janeiro. 
22

 Companhia Energética de Minas Gerais. 
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quilombo atualmente praticado não é tão simples. Compreende várias etapas e pode 

abranger um período de tempo indeterminado até sua completa integralização, o 

que pode ocorrer por vários motivos, inclusive por morosidade do aparato 

governamental, à qual vão se relacionando outras causas específicas, como a alta 

burocratização atualmente incidente sobre o processo de titulação e os 

determinantes do embate com outros agentes, como ruralistas e latifundiários, 

situação que compele ao próprio Estado o papel de agente mediador. 

Com base nas informações preconizadas pela Instrução Normativa do INCRA 

nº 57, de 20 de outubro de 2009, a qual se encontra em voga, e por materiais 

informativos desse mesmo órgão (INCRA, [20--?a]; [20--?b]), nas várias etapas que 

se processam, em meio ao atual modelo do trabalho regularizatório, podem ser 

resumidos os seguintes eventos: 

1) Inicia-se com a autodenominação da comunidade junto à Fundação Cultural 

Palmares, a qual emitirá a Certidão de Registro no Cadastro Geral de 

Remanescentes de Comunidades de Quilombo para a mesma, como orienta 

o Decreto nº 4.887/200323. 

2) Já de posse da certidão, qualquer interessado de entidade ou da associação 

representativa de quilombos poderá, por meio de requerimento, proceder à 

abertura de processo administrativo junto ao INCRA, a partir do qual se dará 

encaminhamento à próxima etapa. 

3) A ação seguinte refere-se à elaboração do Relatório Técnico de Identificação 

e Delimitação (RTID), etapa mais complexa e que visa à identificação dos 

limites das terras quilombolas. Trata-se de estudo técnico-científico que 

engloba informações históricas, geográficas, socioculturais, antropológicas, 

cartográficas, topográficas, fundiárias, agronômicas, ambientais, etc., 

coletadas no próprio campo e também em instituições públicas e privadas. 

Realizado por equipe técnica interdisciplinar, o RTID é composto por 

importantes peças, como por exemplo, o relatório antropológico24, documento 

imprescindível que é elaborado por profissional especializado.  

4) Na sequência, finalizado o RTID, ocorre sua análise prévia e da situação 

fundiária das áreas em questão pelo Comitê de Decisão Regional do INCRA, 

                                                                 
23

 Foi a partir da Instrução Normativa do INCRA de nº 49, publicada em outubro de 2008, que esta 

etapa burocrática foi acrescida. Assim, o processo de titulação de territórios quilombolas pelo órgão 
passaria a depender, a partir daquele período, da certidão emitida pela Fundação Cultural Palmares, 
documento que atesta a autoatribuição. 

24
 De acordo com Chasin (2009), o relatório antropológico só passou a ser uma exigência para o 

processo de titulação por força da Instrução Normativa do INCRA de nº 20, publicada em setembro 

de 2005, a qual apresentou novos parâmetros e fases para essa tarefa. 
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procedendo-se à sua publicação, tendo os interessados um prazo de 90 dias 

para sua contestação junto à Superintendência Regional do INCRA e 

apresentação das provas cabíveis. Após o julgamento das contestações, 

haverá um prazo de 30 dias para interposição de recurso junto à sede do 

INCRA.  

5) Na etapa seguinte ocorre a publicação de portaria de reconhecimento pelo 

presidente do INCRA, reconhecendo os limites do território quilombola, nos 

Diários Oficiais do Estado e da União. 

6) Quando ocorre a existência de imóveis privados no território, faz-se 

necessário a publicação de Decreto Presidencial de Desapropriação. Após 

isso os imóveis serão avaliados para o cálculo de indenização pelas 

benfeitorias, procedendo-se à desintrusão dos ocupantes das terras 

quilombolas.  

7) Por fim, ocorre a demarcação e a titulação mediante outorga, pelo presidente 

do INCRA, do título coletivo, imprescritível e pró-indiviso das terras, o que se 

fará em nome de associação legalmente constituída, sendo vedada a venda 

ou penhora do território. 

Nota-se, assim, que em meio ao foco principal das lutas quilombolas no 

momento atual, a perspectiva da oficialização do reconhecimento identitário e 

territorial em sua interconectividade se constituí como ponto fundamental, sendo 

também um grande desafio para esses povos. Paralelo a isso, apesar de certas 

resistências quanto a assunção dessa identidade específica, dada a hierarquização 

das formas de tratamento e dos lugares sociais bem como as representações 

negativas sobre esse grupo étnico, a autoafirmação se coloca como uma forma de 

enfrentamento e luta política. Desse modo, 

A assunção de uma identidade, antes mesmo de garantir direitos e atenção 
governamental específica, permite ao indivíduo associar-se a um grupo e 

colocar-se de outra forma perante a sociedade. Assim os quilombolas têm 
enfrentado as diversas instâncias conservadoras do tecido social, como 
também têm engrossado a pressão pelo espaço nas políticas públicas. 

(CALHEIROS e STADTLER, 2010, p. 138). 

Desde o segundo período da década de 90, José Maurício Arruti também já 

havia lançado proposição que reconhece um potencial de organização quilombola, 

embora procedesse a uma sobrevalorização da luta por recursos fundiários 

(compreendendo-os como fim primeiro do processo de mobilização) em detrimento 

do sentido de busca pelo reconhecimento identitário e valorização sociocultural, que, 

para outros, representaria o lado oposto da mesma moeda. Assim, reportando-se à 
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noção de etnogênese discutida por Sider (1976), o mesmo propõe uma ideia de 

“criação” da etnicidade em paralelo à produção de agência inerente aos pleiteantes: 

O atual processo de atribuição de “direitos” às “comunidades  
remanescentes de quilombos” opera um tipo de transformação semelhante 
[àquele atribuído pelo autor a comunidades indígenas do Nordeste] entre as 

comunidades rurais negras, dando origem também a processos de 
etnogênese. Como apontou Sider (1976), se o etnocídio é o extermínio 
sistemático de um estilo de vida, em oposição a ele, a construção fraternal 

de uma autoconsciência e de uma identidade coletiva (de base racial e/ou 
histórica) contra a ação de um Estado Nacional opressor, com vistas a 
ganhos políticos, entre os quais pode-se encontrar alguma expectativa de 

autodeterminação, deve ser chamada de etnogênese. Mas, ressalta Sider, 
os grupos étnicos não são perseverados ou preservados, e sim criados. 
Isso faz com que o processo de localização e mobilização para o 

reconhecimento de “remanescentes” fuja do universo das “questões de 
raça”, para figurar no plano não só da etnicidade, mas da etnogênese, já 
que não se trata de recuperar etnias, no sentido convencional, mas produzir 

novos sujeitos políticos, que se organizam mobilizando uma série de 
elementos de identidade comum e de caráter localizado que remetem a um 
mesmo passado de escravidão e submissão, a fim de alcançarem novos 

recursos, em particular os de natureza territorial.  (ARRUTI, 1997, p. 27, 
acréscimos meus). 

Com efeito, o fenômeno quilombola é hoje um elemento que se relaciona 

diretamente às questões agrárias e ao sistema fundiário brasileiro, não se reduzindo 

a casos isolados. Paralelo à luta por atenção no aspecto da territorialidade, tem 

agregado também a busca por prerrogativas inerentes aos demais setores, cuja 

implementação pode se dar de maneira articulada. 

Ao longo das décadas que se seguiram à primeira iniciativa de 

reconhecimento quilombola representada pelo Artigo 68 ADCT, foi se estruturando 

um conjunto de maiores conquistas de cuja empreitada não se pode isentar as 

contribuições advindas dos processos de reivindicação e luta por direitos, que 

lograram, por exemplo, ações de promoção da igualdade racial em muitos âmbitos 

como no da educação e o da saúde, ações de promoção de desenvolvimento rural, 

desenvolvimento sustentável e acesso a serviços, como aqueles previstos na 

Política de Assistência Técnica e Extensão Rural, e políticas sociais para o 

atendimento também do segmento quilombola. Apesar de os resultados dessas 

conquistas estarem longe do que se compreenderia como um modelo considerado 

ideal, e mesmo que elas enfrentem ainda muitos obstáculos em sua implementação, 

representam uma importante reorientação quanto às atenções do Estado e suas 

instituições para a questão quilombola, por meio do direcionamento de ações 

governamentais para esse segmento em particular e o segmento negro em geral.  
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Como ação indutora que representa uma conquista fundamental ao segmento 

quilombola, em março de 2004 foi criado pelo governo federal o Programa Brasil 

Quilombola (PBQ), o qual possui um Comitê Gestor que é constituído por 11 

Secretarias e Ministérios, além de contar com o respaldo de governos estaduais e 

municipais e de organizações da sociedade civil. Tal programa é de 

responsabilidade da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

(SEPPIR), através da Subsecretaria de Políticas para Comunidades Tradicionais, e 

é destinado a comunidades que sejam tituladas pelo INCRA ou ao menos 

certificadas pela FCP. Buscando uma articulação entre várias ações de forma 

transversal, visa garantir o acesso à terra e a programas sociais do governo federal; 

promover a saúde, a educação, a habitação, a infraestrutura, a preservação da 

cultura quilombola, bem como promover o desenvolvimento econômico e social e o 

apoio a atividades produtivas, dentre outros objetivos. 

Como um desdobramento do PBQ, e visando a uma melhor articulação das 

políticas públicas ao segmento, foi instituída em seu âmbito a Agenda Social 

Quilombola (ASQ), o que se deu através do Decreto nº 6.261/2007. As ações a 

serem desenvolvidas por meio da ASQ estão assentadas em quatro eixos 

fundamentais, quais sejam:  

 O Acesso à Terra: compreende as orientações quanto aos processos 

de regularização fundiária de áreas quilombolas, que compreende 

desde a certificação à titulação definitiva do território. 

 Infraestrutura e Qualidade de vida: ações para a promoção da saúde, 

educação quilombola, saneamento básico, Programa Luz para Todos, 

ações de recuperação ambiental, acesso a recurso hídricos, como a 

construção de cisternas, etc. 

 Inclusão Produtiva e Desenvolvimento Local: incentivo ao 

desenvolvimento sustentável com base nas possibilidades e recursos 

naturais das próprias comunidades, devendo ser diagnosticados 

mediante processos educativos que gerem renda e desenvolvimento 

social, apoio às instâncias produtivas e organizativas, Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA), etc. 

 Direitos e Cidadania: além de ações e programas de transferência de 

renda e assistência social, como o Programa Bolsa Família (PBF), 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) e políticas de fomento à 

segurança alimentar, entre outros, neste bojo se inserem inclusive a 
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participação e o controle social das políticas públicas, etc. (BRASIL, 

[20--?], p. 27-33). 
 

No aspecto do reconhecimento identitário e da busca por igualdade ao 

segmento negro quilombola as conquistas que têm sido implementadas enquanto 

políticas de redistribuição tornam-se iniciativas fundamentais para uma maior 

garantia de equiparação material, impondo-se também a premência de que as 

mesmas sejam acompanhadas por uma mudança cultural que possibilite, de fato, a 

reorientação de um padrão estabelecido de relações sociais, permitindo, assim, o 

verdadeiro acesso à igualdade e justiça.  

Nas discussões sobre reconhecimento e promoção da equidade em sentido 

geral também tem se problematizado sobre a necessidade de integração entre 

medidas no plano econômico (redistribuição) e medidas no âmbito cultural 

(reconhecimento), de forma que não haja a supremacia de uma sobre a outra, já que 

nenhuma delas sozinha seria capaz de conferir resultados satisfatórios à realidade 

de grupos subalternizados. Essa ideia é proposta pela filósofa Nancy Fraser, a qual 

sugere que haja uma adoção de medidas favoráveis à justiça social a partir de uma 

perspectiva integrativa, que concilie as noções de redistribuição e reconhecimento, o 

que seria aplicável a diferentes setores afetos à discussão sobre reconhecimento e 

identidade, quais sejam: o âmbito das relações de gênero, relações raciais e da 

sexualidade, cada um com o seu correspondente fardo imposto pela negação de 

uma “condição de parceiros integrais na interação, capazes de participar como 

iguais com os demais.” (FRASER, 2007, p. 109). 

A discussão sobre reconhecimento e identidade é travada sob diferentes 

perspectivas e por muitos autores, destacando-se no cenário contemporâneo, além 

de Nancy Fraser, Charles Taylor e Axel Honneth. Estes três autores têm conferido 

importantes contribuições para que sejam mais bem dimensionadas as noções de 

identidade e de reconhecimento, as quais também se aplicam à contextualização 

das realidades negra e quilombola no contexto nacional. 

Para Taylor (2000) a constituição da identidade está relacionada ao aspecto 

intersubjetivo decorrente do reconhecimento pelos outros. Desse modo, a ausência 

de reconhecimento ou o mau reconhecimento, pelo outro, resultaria em prejuízos à 

identidade, causando subordinação social. Sua perspectiva tem apresentado 
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pressupostos fundamentais, sob os quais também podem ser enquadradas as 

identidades negra e quilombola: 

[...] “identidade” designa algo como uma compreensão de quem somos, de 
nossas características definitórias fundamentais como seres humanos. [...]  
nossa identidade é moldada em parte pelo reconhecimento ou por sua 

ausência, freqüentemente pelo reconhecimento errôneo por parte dos 
outros, de modo que uma pessoa ou grupo de pessoas pode sofrer reais 
danos, uma real distorção, se as pessoas ou sociedades ao redor deles lhes 

devolverem um quadro de si mesmas redutor, desmerecedor ou 
desprezível. O não-reconhecimento ou o reconhecimento errôneo podem 
causar danos, podem ser uma forma de opressão, aprisionando alguém 

numa modalidade de ser falsa, distorcida e redutora. (TYLOR, 2000, p. 
241). 
 

Desse modo, na realidade negro-quilombola as representações negativas e o 

próprio racismo, um forma de violência simbólica25 (BOURDIEU, 1996) 

profundamente arraigada nas relações sociais na sociedade brasileira, apresentar-

se-iam como características fundamentais de um imperfeito reconhecimento dessas 

identidades específicas. A esse respeito o próprio Taylor reconhece uma proposição 

crucial que 

[...] tem sido feita no tocante aos negros: a de que a sociedade branca 
projetou por gerações uma imagem depreciativa a cuja adoção alguns 

negros se mostraram incapazes de resistir. Nesse modo de ver as coisas, 
sua autodepreciação vem a ser um dos mais fortes instrumentos de sua 
opressão. Sua primeira tarefa teria de ser purgar a si mesmos dessa 

identidade imposta e destrutiva. (TAYLOR, 2000, p. 241-2). 

De maneira um tanto análoga à abordagem proposta por Taylor (2000), na 

visão de Axel Honneth, o reconhecimento intersubjetivo é fundamental para o 

positivo desenvolvimento da identidade. Para ele, “nossa integridade é dependente 

[...] da aprovação ou reconhecimento de outras pessoas. A negação do 

reconhecimento [...] é prejudicial porque impede [...] que as pessoas tenham uma 

visão positiva de si mesmas – uma visão que é adquirida intersubjetivamente” 

(HONNETH, 1992, p. 188-9 apud FRASER, 2007, p. 112). O não reconhecimento26, 

ao impedir a constituição da identidade, resultaria em sentimentos negativos, como o 

                                                                 
25

 Uma situação que se mostra como natural quando se trata de um produto de ações sociai s 
constituídas em meio à manifestação de um poder simbólico, este que “[...] é, com efeito, este poder 

invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe 
estão sujeitos ou mesmo que o exercem.” (BOURDIEU, 1989, p. 7-8). 

26
 Honneth (2003) aborda três “esferas de integração social”, ou campos de reconhecimento, aos 

quais correspondem três respectivas foras de desrespeito e negação de reconhecimento: a) o amor, 
no âmbito familiar, cuja forma de desrespeito seria maus-tratos/violação; b) o direito, no âmbito da 

sociedade civil, em que o desrespeito seria a privação de direitos e exclusão; e c) a estima social ou 
solidariedade, no âmbito do Estado, tendo como forma de desrespeito a degradação social.  
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próprio sentimento de privação, que impelem às lutas sócias e à própria luta pelo 

reconhecido: 

[...] os motivos de resistência social e da rebelião se formam no quadro de 
experiências morais que procedem da infração de expectativas de 
reconhecimento profundamente arraigadas. Tais expectativas estão ligadas 

na psique às condições da formação da identidade pessoal, de modo que 
elas retêm os padrões sociais de reconhecimento sob os quais um sujeito 
pode se saber respeitado em seu entorno sociocultural como um ser ao 

mesmo tempo autônomo e individualizado; se essas expectativas 
normativas são despontadas pela sociedade, isso desencadeia exatamente 
o tipo de experiência moral que se expressa no sentimento de desrespeito 

(HONNET, 2003, p. 258).  

Enquanto nas visões de Taylor (2000) e Honneth (2003) há a compreensão 

de que a ausência do reconhecimento de determinada identidade implica em 

prejuízos à mesma, causando a sua depreciação, e ainda incitando a busca por 

reconhecimento, Fraser (2007), que se refere ao pensamento dos mesmos como 

uma “abordagem tradicional”, considera essa perspectiva polarizada em relação ao 

âmbito psíquico e à questão da política de reconhecimento. Segundo a autora, para 

a efetividade das políticas de reconhecimento direcionadas a segmentos 

classificados sob o rótulo de “minorias”27, entre os quais aqui também se pode 

relacionar o segmento quilombola, impor-se-ia a necessidade de uma integração 

entre as ações redistributivas, que visam à igualdade social, e as ações de 

reconhecimento calcadas na reorientação de valores e formas de pensamento 

culturalmente arraigadas e que lhes estabelecem um lugar de inferioridade. Assim, o 

verdadeiro reconhecimento requereria ações que não tratem pura e simplesmente 

de uma valorização da identidade coletiva de um grupo (“multiculturalismo”, “política 

de identidade”), ou que, de maneira oposta, contemplem tão somente ações 

redistributivas (“igualdade social”, “política de classe”), mas que possam alterar 

verdadeiramente o caráter de subalternidade que lhe é atribuído institucionalmente e 

se assenta como status social. Na visão da autora, portanto, a efetividade de ações 

e políticas de reconhecimento requereria que seu desenvolvimento se assentasse 

num aspecto moral, ao invés de ético, com observância de uma atenção integrada a 

condições objetivas (justiça econômica, ou redistribuição) e condições 

intersubjetivas (justiça social, ou reconhecimento das diferenças culturais).  

                                                                 
27

 No que concerne ao aspecto de representação política, pois em termos quantitativos essa 
classificação não seria condizente com o número de indivíduos pertencentes a muitos grupos que 

assim vêm a ser referidos. 
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Salienta-se que a principal política que atualmente norteia as ações 

direcionadas ao segmento quilombola, o PBQ, seria fundamentado por esta 

perspectiva integrativa que é discutida por Fraser, apesar das dificuldades de 

operacionalização que podem impactar essa empreitada: 

Os quatro eixos do PBQ (Acesso à terra; Infraestrutura e qualidade de vida; 
Desenvolvimento local e inclusão produtiva; Direitos e cidadania) são uma 
tentativa de integrar a política de reconhecimento e redistribuição. Contudo 

a grande fragilidade do programa está em cumprir as metas estabelecidas e 
utilizar o orçamento destinado principalmente ao eixo I, que diz respeito ao 
acesso à terra. Os demais, como desenvolvimento e sustentatibilidade 

sofrem de graves problemas, que vão desde a não capacitação dos 
membros para gerir o território, tirando dele o seu sustento, à falta de 
interlocução com as comunidades. Podemos afirmar que todos os eixos 

encontram dificuldades para sua realização. (GONÇALVES, 2013, p. 122-
3).  
 

Tais constatações são feitas por Tânia Gonçalves em tese de doutorado na 

qual também observa que 

De acordo com as informações obtidas na pesquisa de campo, em Brasília, 
junto à assessoria da ministra Luiza Bairros [...]. O Programa Brasil 

Quilombola (2004) apresenta em seu quadro orçamentário, relativo as 
ações contida (sic) nos eixos do Programa, um orçamento milionário. No 
entanto os gestores de projetos alegam que essa verba não é utilizada 

pelas comunidades. As comunidades, por sua vez, reclamam que 
desconhecem os mecanismos para acessar o PBQ. Enquanto isso, tudo fica 
parado, e o que ainda funciona, como no caso das unidades escolares, em 

algumas comunidades, se encontra em estado de absoluta precariedade. 
(GONÇALVES, 2013, p. 55). 

O que se depreende dessas análises, portanto, é uma dificuldade de 

viabilização dos direitos do segmento quilombola, seja no âmbito do 

reconhecimento, da redistribuição ou mesmo de ações que busquem correlacionar 

as duas perspectivas por meio de ações integrativas. 

Ainda de acordo com Gonçalves (2013, p. 140), “No caso das comunidades 

negras rurais remanescentes de quilombos a maior redistribuição econômica é a 

terra e o apelo ao reconhecimento está ancorado pela etnicidade, identidade e 

territorialidade.”. Considera também que “Em alguns casos o reconhecimento e a 

redistribuição são faces de uma mesma moeda” (GONÇALVES, 2013, p. 40). Assim, 

como vem se discutindo, identidade e garantia do território são intercambiáveis na 

pauta das reivindicações quilombolas e os processos simbólicos em que se 

constituem, podendo-se perceber então como redistribuição e reconhecimento 

tendem a uma correlação em meio à luta desses povos que reivindicam (ou mesmo 
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são socioculturalmente impelidos a buscarem) a afirmação de uma identidade 

específica. 

 

2.6 Assistência Técnica e Extensão Rural  

2.6.1 Aspectos da Extensão Rural no Brasil 

A prática de ações relacionadas ao extensionismo existe desde a antiguidade, 

mas só mais contemporaneamente a mesma passou a compreender um campo 

sistematizado de conhecimentos relativos à Extensão Rural. Após diversas 

tentativas de conceituação, ela segue sendo comumente relacionada a um processo 

ou serviço educativo de comunicação e de promoção da cidadania, no qual se pode 

mobilizar saberes de qualquer natureza em dado contexto rural, visando 

principalmente o seu desenvolvimento, não somente em termos econômicos, mas 

também sociais. 

De acordo com Peixoto (2008, p. 7) a Extensão Rural pode ser conceituada 

como “processo”, “instituição” e como “política”, assumindo aspectos específicos em 

cada um desses três modos. Como processo referir-se-á tanto a uma ideia de 

transmissão de conhecimento a grupos rurais (hoje mais contestável, a depender do 

modo como venha a ser implementada), como também à noção de um processo 

educativo e comunicativo, atualmente mais defensável. Como instituição, diria 

respeito às entidades estatais de cada unidade da federação, à frente das ações de 

ATER no modelo público e gratuito. Como política representaria a política pública de 

Extensão Rural direcionada em qualquer um dos níveis federal, estadual ou 

municipal e a ser praticada por qualquer instituição prestadora que pertença ao 

âmbito público ou privado, segundo o autor citado. 

Um olhar sobre a história da Extensão Rural no Brasil permite observar que 

nos primeiros momentos de sua institucionalização, suas orientações estavam 

voltadas estritamente ao incremento da produtividade a partir da difusão de novos 

padrões tecnológicos, sobretudo a médios e grandes produtores, sem a devida 

atenção às particularidades do contexto dos pequenos agricultores (assim 

classificado o âmbito da agricultura familiar) e sem que fossem considerados 

saberes e valores locais, principalmente conhecimentos tradicionais. Somente após 

um longo período de transformações, a Extensão Rural enquanto política pública 
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passou a constituir numa das ações que nos últimos anos também têm sido 

direcionadas para compor o quadro de atenção de comunidades rurais quilombolas 

e outros segmentos específicos, classificados como “tradicionais”. 

A literatura de referência evidencia que o modelo de Extensão Rural que se 

institucionalizou no Brasil é oriundo daquele praticado nos Estados Unidos 

(FONSECA, 1985; CAPORAL, 1991; PEIXOTO, 2008, p. 18, por exemplo), do qual 

herdara sua influência difusionista-produtivista. Como destaca Caporal (2009, p. 66), 

“A história do extensionismo rural no Brasil [...] está diretamente relacionada aos 

modelos teóricos de desenvolvimento que foram impostos pelos países capitalistas 

‘desenvolvidos’. [...] entre nós prevaleceram os interesses imperialistas dos Estados 

Unidos.”.  

Foi no âmbito do modelo imposto aos países ditos “subdesenvolvidos”, como 

forma de remetê-los a um postulado “desenvolvimento” (quase sempre 

compreendido como sinônimo de crescimento econômico), que se desenvolveram 

as bases de fenômenos por muito tempo determinantes sobre a gestão da 

agricultura brasileira.  Podem ser citadas as políticas de modernização da mesma e, 

no seu âmbito, a Revolução Verde, que representou um conjunto de inovações 

tecnológicas (pesquisas, insumos e práticas agrícolas), inserido para a obtenção de 

maior produtividade no campo28.  

Como se destaca em documento técnico elaborado pela Fundação ADM 

(2015, p. 9), que traz observações acerca desse contexto, paralelo ao 

desenvolvimento das Ciências Agrárias se teve uma série de transformações que 

revolucionariam as atividades produtivas a partir de avanços mecânicos (final do 

século XIX), químicos (século XX), biológicos (segunda metade do século XX) e 

ainda a inserção dos transgênicos (final do século XX). Em outro documento, o 

Manual de Metodologia de Extensão Rural elaborado no âmbito do Instituto 

Agronômico de Pernambuco, se reconhece: 

                                                                 
28

 Observado seus impactos negativos, Marçolla-Moreira e Araújo (1998, p. 6) defendem que “Tal 

revolução promoveu uma maciça dependência dos insumos desenvolvidos. Ocorreu a dominação da 
indústria química frente aos agricultores que podiam investir em suas lavouras. Quanto aos pequenos 

agricultores, camponeses e trabalhadores do campo, estes foram marginalizados. Tal situação 
aprofundou ainda mais o abismo que separa os ricos dos pobres do Terceiro Mundo. [...] após quase 
40 anos de Revolução Verde, problemas sociais como a fome e a miséria ainda são mazelas que 

continuam a emergir em países que buscam o desenvolvimento.”.  
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O caráter educativo que era preconizado, naquela oportunidade, pretendia 

“educar” mediante a simples transmissão de conhecimentos e, também, 
pela mera difusão de tecnologia gerada pela pesquisa e de implementação 
de programas e projetos especiais, graças ao autoritário modelo da teoria 

da informação instrutor-treinando, tendo como pressuposto a obtenção de 
respostas e comportamentos desejados às ações estimuladoras do agente 
de extensão rural. O “pequeno agricultor e a pequena agricultora” eram, tão 

somente, meros objetos da ação extensionista. (RAMOS, et. al., 2013, p. 7). 

Abordando-se o contexto histórico da Extensão Rural em âmbito nacional, 

considera-se que 

A primeira ação institucionalizada de extensão rural no Brasil, mais 

comumente citada pela bibliografia que trata deste tema, é a Semana do 
Fazendeiro, realizada pela primeira vez em 1929, pela então Escola 
Superior de Agricultura de Viçosa (atual Universidade Federal de Viçosa), 

com diversos cursos de extensão e palestras. (PEIXOTO, 2008, p. 15). 

Ainda segundo este mesmo autor 

A institucionalização efetiva de um serviço de assistência técnica e 

extensão rural no País se deu ao longo das décadas de 50 e 60, a partir da 
criação nos estados das associações de crédito e assistência rural (ACAR), 
coordenadas pela Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural 

(ABCAR), criada em 21/06/1956. As Acar eram entidades civis, sem fins 
lucrativos, que prestavam serviços de extensão rural e elaboração de 
projetos técnicos para obtenção de crédito junto aos agentes financeiros. 

(PEIXOTO, 2008, p. 18). 

Conforme Schmitz (2002, p. 316-317), parafraseando Silva (1992), ao longo 

de sua existência no Brasil o serviço de Extensão Rural compreenderia seis fases, 

estas que, conforme o autor, às vezes se sobreporiam, às vezes se desenvolveriam 

de maneira concomitante:  

1) Modelo clássico (1948-1956): teria sido abandonado tendo em vista os 

resultados negativos; 

2) Modelo difusionista inovador (1956-1967): voltava-se aos pequenos e médios 

produtores. Não propiciou a fixação do homem no campo, mas terminou 

contribuindo para o seu êxodo;  

3) Modelo de transferência de tecnologias (1968-1978): teria se orientado 

somente ao aumento da produção;  

4) O “repensar da extensão rural” (1979-1991): teria sido marcado pela 

manifestação de muitos segmentos a partir da redemocratização, sendo 

novamente modificando o público alvo das ações e acorrendo-se a um 

planejamento participativo, a uma valorização do saber do agricultor e aos 

fundamentos do educador Paulo Freire;  

5) O desmantelamento do serviço (1991-até período mais hodierno): foi 

inevitável, apesar das orientações anteriores. Muitos técnicos permaneceram 

vinculados à experiência tecnicista e à incapacidade de mudar sua postura;  

6) A fase de discussão e experimentação (1996- até período mais hodierno). 
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Como se vê, é em meados da década de 1980 que se tem o período mais 

marcante em relação à mudança de paradigmas na Extensão Rural, orientada 

principalmente à importância do planejamento participativo em seu processo de 

desenvolvimento. Como expoente desse pensamento, Paulo Freire (1983) 

estabelece novos horizontes para o serviço. Este deveria passar a ser percebido 

como um ato de comunicação e de educação libertadora, a ser desenvolvido a partir 

de princípios pedagógicos que fossem também dialógicos. Deveria, portanto, romper 

com as orientações educativas de caráter “bancário”, até então consolidadas 

enquanto práticas depositárias de conhecimento, notadamente anti-dialógicas e com 

aspecto invasivo. Tem-se a partir daí a formação de um novo modelo de 

pensamento, ao qual vão se filiando muitos autores, pensadores e acadêmicos 

vinculados a movimentos sociais e grupos de orientação agroecológica, favoráveis à 

construção de uma nova ATER que permitisse a valorização do agricultor no 

processo de construção do conhecimento. 

Situando alguns pontos fundamentais que se relacionam com as 

características do difusionismo-tecnicismo que já se fez tão influente sobre a 

Extensão Rural no Brasil, Francisco Caporal já havia enfatizado que 

Não obstante as alterações ocorridas ao longo dos anos em sua estrutura e 
organização, a extensão rural no Brasil já nasceu com o firme propósito de 
educar para a assistência técnica, ou seja, promover um processo de 

interiorização dos progressos técnicos desenvolvidos pelo capitalismo 
industrial, de maneira a fazer da agricultura, um lugar propício para a 
acumulação capitalista do setor dinâmico da economia. Suas fases 

centradas no “desenvolvimento de comunidades” ou na idéia da 
“propriedade como um todo” não passam de estratégias capazes de garantir 
a aderência e a posterior subordinação da agricultura ao modelo de 

desenvolvimento urbano-industrial. A instituição extensão rural não foi 
jamais alterada [até o período aqui referido] em seus eixos centrais, embora 
tenham existido propostas de mudança. (CAPORAL, 1991, p. 33, 

acréscimos meus). 

Como forma de superação desse período estanque da Extensão Rural no 

cenário brasileiro, seria proposta a partir de 2003 uma reformulação em seus 

fundamentos, graças à elaboração da Política Nacional de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (PNATER) pelo do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 

contando com a contribuição de amplos setores sociais. Isso teria se dado no âmbito 

do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural (DATER), relacionado à 

Secretaria da Agricultura Familiar (SAF), “após um amplo processo participativo de 
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discussão e consulta à sociedade” (CAPORAL e RAMOS, 2006, p. 02). Desta forma, 

essa nova política de ATER teria sido concebida  

[...] de forma mais democrática e participativa que a versão formulada dois 
anos antes pelo [Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável] 
CNDRS, em articulação com diversos setores do Governo Federal, assim 

como os segmentos da sociedade civil, lideranças das organizações de 
representação dos agricultores familiares e dos movimentos sociais. 
(PEIXOTO, 2008, p. 37, acréscimos meus). 

No contexto de avaliação dos pressupostos dessa PNATER elaborada a partir 

de 2003, destacaram Caporal e Ramos: 

A Extensão Rural pública deve priorizar a relação entre agricultores e 
agentes de Ater, criando novas possibilidades de resgate dos 
conhecimentos locais e de participação consciente nas mudanças 

necessárias nos níveis político, social, ambiental, econômico, cultural e 
ético. Além disso, deve estimular o estabelecimento de laços de 
solidariedade no meio rural. Desse modo, o uso de metodologias 

persuasivas e difusionistas está ultrapassado. Esse tipo de intervenção não 
é compatível com o estilo de atuação dos profissionais de uma nova 
extensão. O novo enfoque de Ater requer que o agente esteja preparado 

para utilizar técnicas e instrumentos participativos que permitam o 
estabelecimento de negociações e a ampliação da capacidade de decisão 
dos grupos sobre sua realidade. Graças à troca de conhecimentos e de 

saberes empíricos e científicos, técnicos e agricultores poderão elaborar um 
conhecimento novo que lhes permitirá fazer opções tecnológicas e não 
tecnológicas, adequadas às condições locais. A ação extensionista deve 

criar condições objetivas para ajudar no fortalecimento da cidadania, na 
efetiva participação dos atores nas decisões e na melhoria da qualidade de 
vida das populações rurais. (CAPORAL e RAMOS, 2006, p. 6-7). 

A partir das orientações da PNATER-2003 estabeleceu-se um novo 

paradigma, no qual passou a se demandar uma maior atenção às especificidades 

dos atendidos. Previu-se, portanto, “o respeito à pluralidade e às diversidades 

sociais, econômicas, étnicas, culturais e ambientais do país, o que implica na 

necessidade de incluir enfoques de gênero, de geração, de raça e de etnia nas 

orientações de projetos e programas.” (MDA, 2004, p. 4). Nas determinações 

presentes no documento também é reconhecida a influência de um contexto 

discriminatório ao qual estão submetidos os quilombolas e outros segmentos 

específicos. Dessa forma, suas diretrizes trazem o objetivo de “Apoiar ações 

específicas voltadas à construção da equidade social e valorização da cidadania, 

visando à superação da discriminação, da opressão e da exclusão de categorias 

sociais, tais como as mulheres trabalhadoras rurais, os quilombolas e os indígenas.” 

(MDA, 2004, p. 8). 

Conforme apontam Calheiros e Stadtler (2010, p. 134),  
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A nova Pnater é um marco nessa mudança estatal brasileira. Ela apresenta 

a Extensão Rural totalmente imbricada a princípios do desenvolvimento 
local, como a autonomia das comunidades, o respeito às tradições culturais 
e ao meio ambiente e o fortalecimento das pequenas economias.  

Esse documento publicado em 2004 teria definido para o serviço de ATER 

uma perspectiva “[...] que se assume como proposta pedagógica humanista e 

dialógica na qual o produtor rural se insere como agente participativo no processo de 

desenvolvimento rural sustentável” (SANTOS e DOULA, 2008, p. 74). E como 

destaca Caporal (2009, p. 7), 

Se em 1987 este já era um grande desafio para as instituições e Agentes de 
Ater, a tarefa de educação na extensão rural assumiu uma dimensão 
bastante mais complexa, ampla e profunda com o surgimento da Política 

Nacional de Ater, em 2003/04, pois se estabeleceram, a partir de então, 
novos paradigmas para orientar a ação extensionista e estes exigem novas 
estratégias e novas bases pedagógicas nas atividades de Formação, que 

possam se refletir na práxis dos Agentes. Os cinco Princípios norteadores 
da Pnater, a Missão e Objetivo, assim como a estratégia metodológica 
recomendada, que foram enunciados naquele documento (BRASIL, 2004), 

exigem inovação no enfoque de Formação de Agentes, sob pena de 
cristalizar-se uma esquizofrenia entre discurso e prática da Extensão Rural, 
isto é: fazer-se um discurso de participação, ao mesmo tempo em que as 

políticas, diretrizes e ações continuam fortalecendo um enfoque do tipo “top-
down” (de cima para baixo). (CAPORAL, 2009b, p. 7). 

Cabe destacar que esse documento base de 2003/04, elaborado para orientar 

uma nova PNATER e lançado pelo MDA, não veio a se tornar Lei. Embora o mesmo 

também seja tomado como referência para a Extensão Rural contemporânea 

brasileira, o que se encontra em voga atualmente enquanto princípios legais-

normativos são as orientações instituídas através da Lei Federal nº 12.188 de 11 de 

janeiro de 2010, que institui a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão 

Rural para a Reforma Agrária e a Agricultura Familiar (PNATER) (BRASIL, 2010), a 

qual não teria considerado na integra aquele documento anterior, conforme destaca 

o próprio Caporal em trabalho posterior (CAPORAL, 2011). Nele, o autor aponta 

para a não consideração, pela Lei de ATER, de muitos dos princípios primeiramente 

estipulados naquele documento base que havia orientado a PNATER-2003, 

passando a abranger superficialmente determinados aspectos (a exemplo da 

agroecologia) somente após algumas manifestações. 

Como destaca a própria Lei nº 12.188/2010, em seu Art. 2, inciso I, a 

Extensão Rural é um “serviço de educação não formal, de caráter continuado, no 

meio rural, que promove processos de gestão, produção, beneficiamento e 

comercialização das atividades e dos serviços agropecuários e não agropecuários, 
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inclusive das atividades agroextrativistas, florestais e artesanais” (BRASIL, 2010). 

Por educação não formal, podem ser consideradas aquelas ações que se identificam 

como “práticas educativas de formação voltadas para a construção da cidadania” 

(GOHN, 2011, p. 346).  

Embora seja uma expressão comumente empregada em paralelo com o 

termo Assistência Técnica, podendo os dois serviços serem desenvolvidos de forma 

conjunta, a Extensão Rural não se confunde com aquele serviço. Segundo Peixoto 

(2008, p. 7, grifos originais), “[...] a extensão rural difere conceitualmente da 

assistência técnica pelo fato de que esta não tem, necessariamente, um caráter 

educativo, pois visa somente resolver problemas específicos, pontuais, sem 

capacitar o produtor rural”. Mas embora não se confundam, dificilmente aquela 

primeira seria plenamente realizada sem o apoio da segunda.  

Conforme a Lei nº 12.188/2010, a política de ATER deve seguir uma 

metodologia participativa e estar assentada numa prática multidisciplinar, 

interdisciplinar e intercultural, possibilitando a construção da cidadania e a igualdade 

para os diversos setores que constituem o universo da agricultura familiar, incluindo 

segmentos étnicos, definindo-se entre os beneficiários, conforme Art. 5º, inciso I, “os 

assentados da reforma agrária, os povos indígenas, os remanescentes de quilombos 

e os demais povos e comunidades tradicionais” (BRASIL, 2010).  

Em se tratando do contexto das populações rurais, a política de Extensão 

Rural também pode ser abordada em seu aspecto reparativo e compensatório. Um 

dos sentidos que a própria literatura científica pode atribuir ao serviço é aquele que é 

relacionado à “[...] intervenção pública da extensão rural como meio de redistribuição 

de renda [...] ou de igualdade de oportunidade [...].” (PEIXOTO, 2008, p. 8), sendo, 

portanto o sentido de uma medida reparativa. Como se observa no próprio 

documento institucional proposto para a nova PNATER, o qual não chegou a possuir 

efeito de instrumento legal, 

[...] cabe destacar que tanto a Constituição Federal de 1988 quanto a Lei 
Agrícola de 1991 determinam que a União mantenha serviços de Ater 
pública e gratuita para os pequenos agricultores, compromisso que o MDA 

resgata, a partir de agora, estabelecendo esta Política Nacional, com vistas 
a atender as necessidades da agricultura familiar, de forma coerente com as 
estratégias de desenvolvimento do país. (MDA, 2004, p. 8).  

 



    67 

 

 

 

No caso dos grupos rurais quilombolas uma caracterização da política de 

ATER enquanto medida de cunho reparativo ganha ainda mais importância, tendo 

em vista o contexto de desigualdade e de negligência estatal a que estão 

historicamente submetidos os quilombolas e comunidades remanescentes de 

quilombos brasileiros, paralelamente a um quadro de discriminação e racismo que, 

incrustrados no plano institucional, incidem sobre direitos fundamentais. Em 

verdade, “[...] a grande maioria destes espaços têm sido esquecidos do conjunto de 

serviços essenciais tais como saúde, moradia, transporte, educação e lazer.” 

(NUNES, 2016, p. 119). A esse respeito, a autora observou também que 

Cerca de 75% dos quilombolas do Brasil, segundo relatório divulgado pela 
Seppir, com base nos dados do ano de 2012 do Programa Brasil 
Quilombola, vivem em estado de extrema pobreza. O referido relatório 

também aponta os seguintes índices: 55% não tem água encanada, 33% 
não tem banheiro, 15 % vivem a céu aberto e no que tange à educação, 
cerca de 25% são analfabetos em um país cuja taxa de analfabetismo 

corresponde a 9%. (NUNES, 2016, p.119). 
 

Ainda segundo os argumentos dessa mesma autora,  

A possível invisibilidade acerca dos direitos territoriais quilombolas está 
vinculada majoritariamente, ao valor monetário que historicamente se atribui 

à terra, aos poderes de fatiamento do território brasileiro tal qual fora a 
roedura do continente africano (Hernandez, 2005); da relação com as 
sesmarias e a promulgação da Lei da Terra

29
, aos mecanismos de 

colonização/branqueamento e tentativas de extermínio da população 
descendente de africanos e dos indígenas a fim de não concebê-los como 
sujeitos de direito ou como pessoas, reafirmam a concepção exclusivista da 

terra como uma terra de/para negócios, lucratividade e exclusão social. 
(NUNES, 2016, p. 121, grifos originais). 
 

Cenários como o que foi apontado passaram a ser determinantes para o 

engajamento de amplos setores no processo de discussão e construção de uma 

nova política de ATER, a partir do que “[...] prevalece na Pnater [de 2003] o princípio 

da isonomia, em que a justa assistência se faz com o tratamento igual dos iguais, e 

o tratamento desigual dos desiguais, a fim de corrigir e compensar desníveis.” 

(CALHEIROS e STADTLER, 2010, p. 135, acréscimos meus). Apesar de verificáveis 

retrocessos em muitos períodos da Extensão Rural brasileira, como serão 

apontadas algumas de suas especificidades em contexto baiano logo a seguir, não 

se pode negar a conquista desse princípio mais democrático no acesso ao serviço e 

                                                                 
29

 Neste ponto cita Holston (2013, p.179-180). 
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a introdução de novas perspectivas para o seu processo de desenvolvimento nos 

últimos anos. 

À luz de um pretenso desenvolvimento sustentável, de cuja participação 

prega-se que o país não pode eximir-se, tem-se a necessidade de atividades 

produtivas também sustentáveis e cujo alcance não se viabiliza somente através da 

mera transferência de tecnologias (MDA, 2004, p. 6). Requerem-se, assim, novas 

orientações que compreendam todo o curso do processo, desde a formulação das 

ações até sua execução final, impondo-se aí uma readequação de postura que 

potencialize inclusive as formas de interação entre os principais sujeitos 

interlocutores. 

 

2.6.2 Aspectos da Extensão Rural na Bahia  

 

A título de aprofundar o conhecimento sobre o tema da Extensão Rural num 

âmbito mais local, apresentam-se alguns aspectos da mesma em contexto baiano, 

considerando algumas especificidades do seu desenvolvimento nesse estado, de 

forma geral, e em algumas de suas regiões, em particular. Abordam-se 

principalmente, mas não exclusivamente, informações coletadas mediante entrevista 

com duas importantes fontes orais, as quais possuem amplo conhecimento sobre a 

Extensão Rural no estado da Bahia e, a partir da vasta experiência acumulada, 

fornecem sua versão dos fatos: 

a) A primeira fonte oral, informante aqui identificado como E1, ou “Extensionista um”, 

é natural do estado do Ceará, 60 anos, 38 de carreira no âmbito da Extensão Rural. 

Engenheiro Agrônomo, formado na cidade de Mossoró-RN, veio para a Bahia em 

1982. Em sua longa experiência na Extensão Rural da Bahia já atuou em Salvador, 

Ribeira do Pombal, Juazeiro e Irecê, já tendo ocupado os postos de Supervisor de 

Equipe e Gerente Regional. Hoje permanece em um novo contrato (após a extinção 

da EBDA em 2015) como Técnico de Desenvolvimento Rural, vinculado à 

Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural (BAHIATER), 

atuando no âmbito do Programa Garantia Safra, através do Serviço Territorial de 

Apoio à Agricultura Familiar (SETAF). 

b) A segunda fonte oral, informante aqui identificada como E2, “Extensionista dois”, 

é natural do Estado da Bahia, 65 anos, 34 deles devotados à Extensão Rural. 
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Assistente Social formada em 1980 na capital, Salvador, tem mestrado em 

Sociologia e doutorado interdisciplinar na área de Ciências Humanas. Em 1981 

atuou no Programa de Desenvolvimento do Lago do Sobradinho, em Sento Sé, sua 

cidade de origem. Em seguida foi atuar em ações de desenvolvimento rural na 

cidade de Irecê. Retornando para Juazeiro em 1986, seguiu atuando no município 

como extensionista, onde chegou a ser Gerente Regional da então Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural da Bahia (EMATERBA), posteriormente 

transformada na Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola. Desde 1994, ao 

ingressar para a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) via concurso público, é 

professora universitária. 

Conforme a fala desses dois extensionistas, que corroboram aspectos da 

literatura, a expressão da Extensão Rural era o estado de Minas Gerais, cujos 

extensionistas passavam pela formação na Universidade de Viçosa, via a 

Associação de Crédito e Assistência Rural (ACAR-MG). Posteriormente, no 

Nordeste surgem as Associações Nordestinas de Crédito e Assistência Rural  

(ANCARs). Sequencialmente às ANCARs, a consolidação da Extensão Rural no 

país inteiro se dá através das Empresas de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(EMATRERs), entidades estaduais vinculadas a um sistema nacional, o Sistema 

Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural (SIBRATER). Conforme o 

informante E1, “apenas um estado não tinha EMATER no Brasil, era São Paulo. São 

Paulo tinha um instituto, fazia o que as EMATER faziam, mas não tinha 

EMATERSP”. No estado da Bahia, se tratava da EMATRERBA, oriunda da 

ANCARBA. Existia também a Empresa de Pesquisa Agropecuária da Bahia 

(EPABA), que em uma nova reforma se fundiu com a Empresa de ATER, dando 

lugar à Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA), quando à Extensão 

Rural somou-se à pesquisa. Por sua vez, extinta a EBDA, instituiu-se a 

Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural (BAHIATER), 

que, conforme o informante E1, permanecerá somente até o ano de 2018, 

desconhecendo-se o que virá depois. Cumpre-se, então, uma sequência básica, não 

se isentando a possibilidade de outras empresas de ATER estaduais: 

 

ACAR/ANCAR – ANCARBA  EMATERBA  EBDA  BAHIATER  ? 
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Não se desprezando, também, a possibilidade de atuação de outros órgãos 

de ATER regionais ou locais, nessas diferentes fases institucionais, verifica-se, por 

exemplo, que desde o período em que havia a entidade estadual descentralizada 

EMATERBA, já havia a atuação de outras entidades a nível regional ou local, 

conforme vocações produtivas mais específicas:  

[...] na Bahia existia a área do cacau, no Sul da Bahia. Lá tinha uma 
empresa chamada CEPLAC [Comissão Executiva do Plano da Lavoura 

Cacaueira], e então ela tinha o seu próprio, a sua própria extensão rural, 
CEPLAC, Governo Federal, para cuidar de cacau e outras coisas mais. O 
resto era com a EMATERBA. Em 1991, com a criação da EBDA, passou a 

atuar também no Sul da Bahia, porque o governo federal já tinha esgotado o 
modelo de CEPLAC. (Informante E1, acréscimos meus). 

Na linha do tempo de criação das instituições de ATER, numa perspectiva de 

afunilamento que parte do aspecto do seu estabelecimento no país como um todo à 

especificidade de sua institucionalização na Bahia, têm-se o seguinte esquema 

básico30: 

 ACAR-MG: 194831 

 ANCAR (CE, PE, BA): 195432 

 ANCARs: “autonomia de RN, AL, MA e BA”: 196333 

 IBCR (Instituto Baiano de Crédito Rural): 196834 

 ENCERBA (Empresa de Crédito e Extensão Rural da Bahia): 197435 

 EPABA: 197636 

 EMATERBA: 198137 

 EBDA: 199138 

 BAHIATER39: 2014-2015. 
 
Apesar da circunscrição dessas informações ao referido recorte temporal, 

nota-se, por outro lado, indicativos de direcionamentos anteriores, observando-se 

                                                                 
30

 Espera-se examinar, futuramente, em outro momento, quais os setores e segmentos 
historicamente contemplados pelas ações destes órgãos citados e como as demandas quilombolas 
eram tratadas pelos mesmos. 
31

 Peixoto (2008, p. 19). 
32

 Ibidem. 
33

 Ibidem. 
34

 Bahia (1974). 
35

 Ibidem. 
36

 Torres e Leal (2003). 
37

 Os entrevistados. 
38

 Ibidem. 

39
 Cabe destacar que a desarticulação da EBDA e sua substituição pela BAHIATER recebeu 

inúmeras críticas, inclusive passando esta última a ser considerada como detentora de um mero 
papel de intermediação de questões de desenvolvimento rural, e não mais como um órgão de ATER.  

http://www.ceplac.gov.br/
http://www.ceplac.gov.br/
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que a Bahia é um dos primeiros contextos nos quais já se tinha, desde meados do 

século XIX, a proposição de algumas ações de Extensão Rural mediante legislação. 

A este respeito os registros do Sistema de Informação do Congresso Nacional 

(SICON)40 permitem observar que foi primeiramente criado na Bahia, por força do 

Decreto nº 2.500 de 01 de novembro de 1859, o Imperial Instituto Baiano de 

Agricultura, o primeiro dos quatro institutos que, conforme observado por Peixoto 

(2008, p. 11), “[...] possuíam, principalmente, atribuições de pesquisa e ensino 

agropecuário, mas também de difusão de informações”. De acordo com os referidos 

dados do Sicon, que também são abordados por este último autor citado, os demais 

institutos criados, e suas respectivas datas, conforme período dos decretos, são: o 

Imperial Instituto Pernambucano de Agricultura (IIPA) (22/12/1859), o Imperial 

Instituto Sergipano de Agricultura (IISA) (20/01/1860) e o Imperial Instituto 

Fluminense de Agricultura (IIFA) (30/06/1860). Acerca desse quadro, destaca-se 

ainda que 

Segundo Baiardi (1999), o Imperial Instituto Bahiano de Agricultura (IIBA) foi 

implantado em sede definitiva com laboratórios e campos experimentais, na 

localidade de São Bento das Lages, em 1874 e foi a primeira instituição, 

stricto sensu, de pesquisa e ensino superior agropecuário no Brasil
41

, tendo 

formado 273 engenheiros agrônomos até 1904, e contribuído 

significativamente para a dinamização e diversificação da economia do 

recôncavo baiano, até sua extinção, em 1911. Alguns dos [demais] institutos 

[...], entretanto, não chegaram a ter funcionamento efetivo. (PEIXOTO, 

2008, p. 13, acréscimos meus). 

Retomando-se a fala do informante E1, a partir de seus argumentos verifica-

se a existência de uma transição de pensamento no momento em que o mesmo 

ingressara no serviço de Extensão Rural, a partir do qual se passava a buscar uma 

valorização do aspecto participativo nas ações em contexto baiano: 

Em 82, quando eu entrei, eu entrei num programa diversificado, já havia 
extensão rural com outro foco. Antes a extensão rural era muito confundida 

com assistência técnica, que são coisas diferentes. Então eu entrei em 82 
num convênio com o Banco Mundial para um programa chamado Exercício 
Piloto, que era pra provar ao Banco Mundial a necessidade de se ter uma 

extensão rural na Bahia com financiamento do Banco Mundial. Então a 

                                                                 
40

 Disponível em: http://legis.senado.leg.br/sicon/#/basica. Acesso em: 28 maio 2018. 

41
 Ademais, conforme Nilton Araújo em 1877 foi instalada pelo Imperial Instituto Baiano a Escola 

Agrícola da Bahia (EAB), esta que foi “pioneira no ensino agrícola no país” (ARAÚJO, 2010, p. 2) e 
que se constitui num dos mais importantes aspectos que marcam o histórico da institucionalização do 
saber agronômico como campo científico no estado da Bahia, como se depreende a partir do 

destaque institucional empreendido nas análises do autor. 

http://legis.senado.leg.br/sicon/#/basica
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primeira coisa que a gente começou a fazer foi [...] conhecer a situação do 

município, da comunidade, do distrito, para daí formularmos alguma 
intervenção. Então a primeira coisa que a gente fazia era [...] um 
levantamento pra saber como era que estava aquela situação. Depois a 

gente retornava à comunidade, reunia o maior número de produtores e a 
partir daí a gente apresentava aquilo que a gente tinha colhido nas 
primeiras entrevistas. Então a gente devolvia e antes de fazer um projetinho 

de desenvolvimento para aquela comunidade a gente pedia à comunidade 
que estabelecesse o que era prioritário, por onde eles queriam começar. 
(Informante E1). 

O mesmo entrevistado segue esclarecendo as especificidades desse contexto 

mais restrito do desenvolvimento da Extensão Rural, destacando a existência de 

uma atuação profissional de caráter interdisciplinar, a busca pela valorização do 

aspecto participativo e pelo respeito ao conhecimento empírico do agricultor, 

princípios os quais viriam a ser igualmente propostos para a construção de um novo 

modelo de ATER no próprio contexto nacional, como se discutiu acerca da PNATER 

2003-2004, por exemplo. Como traz a sua fala: 

Nós começamos a fazer [extensão rural participativa] a partir de 1982, e o 
banco passou a financiar os chamados PDRI, Programa de 

Desenvolvimento Rural Integrado. Aí atuava [...] o Engenheiro Agrônomo, 
atuava o Sociólogo, o Assistente Social, o Professor, o Veterinário, o 
Engenheiro de Pesca. [...] por exemplo, nós tínhamos colegas contratados 

que eram  Professores de nível médio, atuavam junto com os técnicos de 
nível médio, que eram os chamados técnicos agrícola! E nós tínhamos os 
técnicos de nível superior, Assistente Social, Sociólogo, Zootecnista, 

Veterinário e Agrônomo, sendo que a maioria era Agrônomo. Então era um 
projeto pensado, né, e de certa forma, se bem conduzido.... Então se você 
for analisar a Bahia, por exemplo, [...] em Irecê acontecia um programa lá 

chamado PDRI-Irecê, porque a região de Irecê teve uma particularidade 
diferente da daqui. A daqui você tem o... próximo ao rio – que Irecê também 
tem, já trabalhei lá em Xique-Xique, e depois nós temos toda a região de 

sequeiro, que aqui se caracteriza com criação de caprino e ovino e um 
pouco de agricultura quando chove –, já em Irecê não, Irecê você tinha... 
naquela época do PDRI-Nordeste Irecê era um dos maiores produtores de 

feijão e milho da Bahia, e depois tinha umas regiões também muito forte 
com mamona. Então cada região você tinha um PDRI. O nosso aqui [em 
Juazeiro] era PDRI-Nordeste. Englobava Nordeste e aqui. (Informante E1, 

acréscimos meus). 
 

Como destaca o informante, “em 1991 a extensão rural na Bahia passou a ser 

feita pela Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA), englobando tanto 

extensão rural quanto a pesquisa”. E mesmo compilados os serviços, houve a 

possibilidade de se desenvolverem centros de treinamento nos quais se seguiu com 

as novas propostas de ação extensionista: 

Com o advento da junção do serviço de extensão com a pesquisa, aí deu 

origem à EBDA, que é sucessora tanto da EPABA, quanto da EMATERBA. 
Então o serviço de extensão começou a trabalhar juntamente com a 
pesquisa. E aí foram criadas na Bahia algumas estruturas que a gente 
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chamava de estação experimental [...]. Nós tínhamos desde estação de 

criação de búfalos até criação de caprino e ovinos que era, ficava aqui no 
distrito de Pilar, que é distrito de Jaguararí. Aí nós criávamos os caprino e 
ovino e implementávamos um novo modo de desenvolvimento dentro desse 

aí que era a capacitação. Então nós criamos em Pilar um centro de 
capacitação de produtores em caprinos e ovinos em que nós tínhamos 
grupos de produtores que se destacavam para serem multiplicadores e lá 

eles passavam, né, um tempo, geralmente era uma semana, em que a 
gente mostrava toda a parte em que a gente conduzia a prática. Se você 
pegar, por exemplo, o módulo [...] você iria ver que 70% do curso seria 

prático e 30% teórico. Não era levar o produtor e simplesmente querer fazer 
lavagem cerebral, não! Nós tínhamos feito o diagnóstico, nós levantamos o 
conhecimento empírico dele e ali a nossa meta era juntar algo ao empírico 

dele, sem desrespeitar o que ele tem acumulado de duas, três, quatro, cinco 
gerações. (Informante E1). 
 

Além do referido centro que foi instalado em Pilar-Jaguararí, são destacadas 

experiências em outros contextos localizados, como aquelas ocorridas no distrito de 

Massaroca, no município de Juazeiro, que possibilitavam o intercâmbio de 

informações e experiências formativas não apenas a nível local, mas também 

internacional: 

Se você pegar um exemplo concreto nós temos aqui o terceiro distrito é 
Massaroca. Nós iniciamos um trabalho em Massaroca em 82, 83, com a 
igreja. A igreja já estava lá com comitês, onde juntava várias associações 

em uma só. Nós entramos com a extensão rural via EMATERBA, 
posteriormente a EMBRAPA entrou, posteriormente o governo francês 
entrou, e aí serviu como um laboratório para todos nós, inclusive para 

aprendermos, essas trocas de conhecimento. Foram produtores rurais daqui 
pra França, para ver lá como é que faziam, vieram deles de lá pra cá. Os 
franceses financiaram, aí foram feitas as primeiras escolas no modelo 

família agrícola.... De 2015 pra cá eu não sei! (Informante E1). 
 

Ainda no contexto de uma reorientação de princípios em meio às ações de 

ATER, o entrevistado enfatiza como na Bahia buscou-se uma maior condução das 

ações institucionais para os pequenos produtores, na contramão do que se verificou 

em outros momentos da extensão rural brasileira em geral, em outros contextos 

locais e também em relação à atuação de outras instituições: 

Tem uma coisa que é interessante que você registre: a EMATER e EBDA 

elas fizeram uma opção por trabalhar o pequeno produtor, trabalhar aquele 
mais necessitado. Isso não queria dizer que ela não teria trabalho com o 
médio e o grande, mas a preferência dela era o pequeno produtor. E 

conhecendo Juazeiro como você conhece você diz: “e a área da beira do rio 
lá, irrigada?” – bom, a maior parte dessas áreas aí elas são projetos da 
CODEVASF, né, que contrata sua própria assistência técnica. A 

CODEVASF ela contrata empresas, sob os moldes dela, pra prestar 
assistência técnica nos projetos, naquelas adjacências. Então nossa 
atuação na área irrigada era menor, mas o foco era o pequeno produtor 

rural, ou seja, nós tínhamos aqui uma atuação mais elevada para a área de 
sequeiro do que pra área irrigada. (Informante E1). 
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No contexto da desestruturação da Extensão Rural baiana, a EMATERBA, 

assim como as EMATERs dos vários estados em que existiam, entrou numa 

profunda crise a partir do corte integral de recursos federais. E o contexto de crise foi 

se mantendo, levando, por exemplo, à extinção da EBDA e ao desemprego de 

muitos profissionais, como traz a fala abaixo, o que permaneceria até os dias atuais: 

Em 2015 o governo da Bahia resolveu acabar definitivamente com a 

extensão rural. Então ele extinguiu a EBDA, botou todos os funcionários na 
rua e, agora, em 2017, começou a fazer umas chamadas públicas, com um 
modelo de extensão rural muito parecido com esse, mas são coisas 

pontuais, ele não tem a abrangência que a EMATER tem. É essa toda a 
história, que foi. Eu hoje estou aqui na BAHIATER, porque nós ganhamos 
na justiça o retorno de 280 funcionários. Então voltei, tô aí voltado mais para 

um programa do governo federal, chamado Garantia Safra. (Informante E1). 

Estes foram alguns dos aspectos da Extensão Rural resgatados a partir da 

memória do primeiro Extensionista informante, E1. A seguir apresentam-se as falas 

da segunda, E2. Contando sobre seu começo na Extensão Rural, esta permite 

conhecer os impasses que se impunham contra a implementação de novos 

princípios do fazer extensionista, estes que, conforme se verifica a partir de seus 

argumentos, tentavam romper as velhas práticas e se manter mais relacionados aos 

aspectos de uma pedagogia libertadora em contexto baiano: 

Eu já entrei nesse processo da extensão rural com uma participação mais 
efetiva de trabalhar em comunidades... naquele sentido ainda de 
desenvolvimento [comunitário] – que hoje eu tenho outo entendimento do 

que seja desenvolvimento! Tudo que a gente fez até então foi um não 
desenvolvimento! E... ai está o meu início da extensão rural [...]. Comecei lá 
em Sento Sé – retornei, que eu sou dessa região! Saí pra estudar [...] em 

Salvador, quando eu voltei não existia mais a minha cidade, já voltei pra 
trabalhar com os ribeirinhos que foram deslocados [por causa da construção 
da barragem de Sobradinho] –, e com todas aquelas histórias fiquei dois 

anos e meio, porque os políticos locais entendiam que nós estávamos 
fazendo subversão, porque nós começávamos a fazer um trabalho 
educativo com base na educação popular, né, a educação falada por Paulo 

Freire, né, eram as nossas bases metodológicas. Então isso incomodou 
muito o poder político local, que era aquela família que era dominadora, que 
as pessoas não tinham formação. Nem era pra ter colégio, não era pra ter 

nada, porque era só pra dar esse voto. E quando vem um grupo de jovens 
que chegam na cidade fazendo formação..., não era uma formação política 
entre aspas, né, mas era uma formação cidadã. Então, [o trabalho] seria 

construir, digamos, um terminal pesqueiro, porque no enchimento do lago 
tinha muito peixe e veio muita gente de fora, era preciso dar uma 
organicidade àquilo que estava acontecendo, né. (Informante E2, 

acréscimos meus). 

Como se percebe a partir dos fatos revelados pela informante, o 

desenvolvimento do trabalho de Extensão Rural como um processo educativo em 

dadas regiões da Bahia não foi um evento tão fácil, colocando extensionistas em 
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posição de ameaça a outros interesses antes imperantes e ficando os mesmos, 

portanto, sob a mira do poder local, este que estava vinculado aos interesses de um 

desenvolvimento regional que sequer contemplava os próprios atingidos pelas 

consequências de sua implementação: 

A perspectiva era de desenvolvimento: “você vai ter agora mel, você vai ter 
agora tomates grandes, você agora vai ter tudo que antes você não tinha!” 
Mas um desenvolvimento que você não tinha água potável, você não tinha 

energia elétrica! E olhe que saiu por causa [...] da geração de energia! 
[refere-se ao deslocamento de famílias pela a construção da Usina 
Hidrelétrica que, entre outras funções, geraria energia] Então era uma 

situação muito difícil, a gente e eles trabalhávamos o dia todo, [eles] 
pescando, e [por isso] a gente tinha que fazer reuniões à noite. A gente 
levava um pibigás – como chamava [naquele tempo], pibigás – pra fazer 

aquelas reuniões com eles. Eram reuniões noturnas, e passávamos a noite 
discutindo. Isso foi o início da minha participação como ex tensionista. O 
resultado disso: surgiram várias organizações e associações e pessoas que 

participaram politicamente, se tornaram vereador e tarará [...]. Agora eu tive 
que sair da cidade porque o deputado local disse que eu não podia ficar ali 
que eu estava ensinando os agricultores e os pescadores a serem rebeldes 

com eles [...], ou seja, a gente só apenas dizia, falava dos direitos que eles 
tinham. Então se a gente vinha com uma notícia: “Olhem, vão construir um 
terminal pesqueiro aqui que vai ser muito bom!”, a gente recebia essa 

notícia em Salvador e trazia pra eles! E isso não era pra ser dado pra os 
agricultores, porque a notícia quem deveria receber era o poder local. E é 
nisso que eles negociavam o voto [...], a sujeição daquelas pessoas a eles 

passava pela informação. Então a gente dando essa informação, era você 
tornar o sujeito consciente, e eles não queriam essas pessoas conscientes. 
Aí eu tive que ser afastada de lá. Aí fui [transferida] para Irecê. (Informante 

E2, acréscimos meus). 

Na nova cidade de atuação, Irecê, a informante observou as investidas de 

interesses desenvolvimentistas relacionados ao aproveitamento de vocações 

produtivas locais, como o feijão, a partir do que a mesma passa a apontar a 

ocorrência de problemas socioambientais decorrentes de uma busca impensada 

pelo próprio desenvolvimento, cujas propostas foram sendo aderidas pelas pessoas 

locais (ávidas pelos benefícios do “progresso”) sem que ao menos tivessem 

participado efetivamente de sua formulação: 

Eu cheguei em Irecê nos anos... oitenta, né, início dos anos oitenta, já 
estava começando, o processo da decadência da modernização da 
agricultura lá, né, que lá era o boom do feijão. Então o Banco do Brasil, 

agência gigantesca com gente do Sul [do país] para [elaborar] os projetos, 
né, que transformaram toda... [aquela região, como aconteceu aqui em 
Juazeiro]. A transformação foi daquela agricultura de base familiar, na 

margem do rio, para a agricultura que só quem teve acesso foi quem 
ganhou terras na margem do lago e tinha o capital pra investir, fazer 
irrigação, essa coisa toda – e Irecê era aquela que era de chuva, mas com 

tanto investimento pra modernizar [...] as pessoas foram saindo das suas 
atividades, né, de agricultura [...] para o autoconsumo, e passaram a 
produzir para o mercado – feijão de Irecê –, era o Brasil todo chegando para 
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Irecê para o desenvolvimento da agricultura moderna. Muita máquina, muito 

trator, muita coisa acabou esgotando o solo acabou esgotando a mata, 
acabou esgotando tudo e acabou esgotando a terra e deixando todos 
aqueles agricultores – que julgavam-se imponentes, pelo poder do capital, 

[...] sem nada. Aí eu cheguei nessa fase que era tentando também 
reorganizar pra ver se eles voltavam a plantar sua mamona, a plantar sua 
mandioca [...]! Muito triste também, e sempre naquela perspectiva do 

desenvolvimento, né, vindo de fora. Era sempre o Banco Mundial, com os 
projetos, Projeto Sertanejo, Projeto Polo Nordeste, sempre esses que 
continuam hoje a mesma coisa com o Pró-Semiárido, com o não sei o que, 

é tudo dinheiro emprestado, né, e dinheiro estrangeiro. É um 
desenvolvimento de cima pra baixo, que não é pensado pelas pessoas e as 
pessoas vão entrando, vão entrando! A extensão rural ela foi sempre 

seguindo isso. Mesmo você buscando fazer um trabalho mais participativo, 
mais crítico, um trabalho mais político, mas a política pública não ia por 
esse lado. (Informante E2, acréscimos meus). 

O contexto de desestruturação da Extensão Rural baiana, com a redução do 

serviço e toda uma sucessão de empresas governamentais, cujo alguns aspectos 

foram igualmente observados pelo informante E1, também é muito enfatizado pela 

informante E2, para a qual aquela desestruturação do serviço também estivera 

fundamentalmente relacionada aos incômodos gerados pelo desenvolvimento do 

trabalho de Extensão Rural e pelos emergentes modos de ação do fazer 

extensionista que, à época, buscava uma formação cidadã e política dos integrantes 

dos grupos atendidos: 

Então essas experiências, né, elas foram se acumulando em mim e eu 

sempre fui tendo esse senso crítico que a extensão não era pra ser assim! 
Então as minhas atividades como extensionista elas fugiam um pouco do 
padrão, [...] mas não [...] [foi uma ação isolada, foi] no momento também 

que entrou um presidente da EMBRATER, [...] que era o sistema brasileiro 
de extensão rural, que tinha o controle de todas as EMATER estaduais, né, 
inclusive com muitos recursos. Era, acho que setenta por cento era recurso 

federal que vinha para os estados para o serviço de extensão rural. E aí, 
nós tivemos a sorte de entrar um Romeu Padilha, na presidência da 
EMBRATER, que ele tinha toda essa visão do trabalho coletivo, do trabalho 

mais político, o trabalho com o grupo de produtores, aquela coisa, e isso 
deu aquele ânimo a quem já vinha executando um tipo de trabalho mais 
nessa linha, né, que animou muito. Então a gente tinha muita formação, 

tinha intercâmbio, Bahia ia para Minas, para Goiás, assim para Amazonas. 
Houve muito intercâmbio para a gente ver quais experiências estavam [...] 
dando certo aqui, ou no Norte ou no Centro-Oeste, ou no Sul, que poderiam 

ser visitadas para que houvesse [...] um sistema mais único de como a 
extensão rural deveria atuar. Mas isso estava incomodando e começou a 
incomodar a quem chegou no poder nos anos noventa: Collor de Mello! 

Collor de Mello na sua política neoliberal, [...] a primeira coisa que ele fez foi 
cortar, foi extinguir o Sistema Brasileiro de Extensão Rural, né, no governo 
dele lá nos anos 90. [...] e aí alguns estados já eram muito autônomos, [...] 

continuaram, a maioria continuou. Mas aí perde setenta por cento de 
recurso, aí foi capengando, capengando, e em alguns estados chegou 
quase a ser extinto. Mas aí houve assim [...] [a escolha de] juntar a pesquisa 

com a extensão! Aqui mesmo na Bahia, que você tinha a empresa baiana 
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de pesquisa, que era a EMPABA, e você tinha a EMATERBA [...] [essas 

duas foram fundidas, unindo-se, portanto,] a pesquisa e a extensão [...]. Eu 
tenho a impressão que alguns estados permaneceram com o nome de 
EMATER: o Rio Grande do Sul e eu acho que a própria Minas Grais! Aqui 

na Bahia a gente ficou com Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola, 
que era a EBDA. Então a EBDA acho que ficou assim no ar uns vinte e 
cinco anos, né, a partir da dissolução, porque também vai ver na história, 

né, que era ANCARBA, era não sei o que, agora aí vem com a EMATER 
[...], depois cada estado fazendo os seus nomes e as suas junções. E quase 
todos ficaram muito capengas, né, com mais influência, sempre robusta 

ficou mais a EMATER-Rio Grande do Sul e a EMATER-Minas. [...] Em 
novembro de 2015 Jaques Wagner extinguiu a EBDA. (Informante E2, 
acréscimos meus). 

Como expõe a informante, a partir da introdução da Lei de ATER, em 2010, 

instaura-se um novo modelo de prestação do serviço de ATER, com chamadas 

públicas que eram abertas também para entidades não governamentais, 

possibilitando a prestação de duas formas de serviço: “público estatal”, e “público 

não estatal”. Argumenta-se, assim, sobre as novas possibilidades de atuação 

institucional que foram introduzidas, passando as Organizações Não 

Governamentais a concentrarem a função de extensionista de ATER pública não 

estatal: 

[...] em 2010 foi criada a nova lei da Assistência Técnica e Extensão Rural, 

a Lei 10.188. [...] ela veio pra melhorar os serviços [antes privilégio do 
Estado] [...]. [Agora] poderiam também [prestar ATER pública] cooperativas, 
entidades assim como o IRPAA e como o SASOP

42
 poderiam também 

prestar serviço de Assistência Técnica. Foi uma coisa muito discutida com 
os sindicatos, com os movimentos sociais [..]. Então [...] a Assistência 
Técnica e Extensão Rural não era exclusiva do Estado. Outras 

organizações poderiam prestar esse serviço público..., público-privado, né. 
Mas não era estatal, tinha o público estatal e o público não estatal. E isso 
começou. Só que nesse movimento [...] não vinha mais o recurso específico 

para o Estado prestar a assistência técnica, ele teria era assistência técnica 
pontual. Digamos assim, assistência técnica para os ribeirinhos do rio São 
Francisco, aí elaborava uma chamada pública, concorria a empresa estatal 

pública, e concorria a não pública, as ONGs, as associações de prestação 
de serviços [de ATER]. [...] com o governo do PT [...] era muita gente 
recebendo muito dinheiro pra prestar [serviços de ATER]. Agora com as 

chamadas públicas elas vinham definidas, já, o que era que tinha que fazer. 
Você tinha que fazer isso, tinha que fazer um diagnóstico, depois do 
diagnóstico tem que juntar as pessoas, fazer [...] uma coisa assim, bem 

numa caixinha! (Informante E2, acréscimos meus). 

A informante identifica tanto aspectos positivos quanto aspectos negativos 

inerentes a esta nova etapa da ATER na Bahia. No primeiro caso enfatiza a questão 

                                                                 
42

 Entidade intitulada Serviço de Assessoria a Organizações Populares Rurais, criada em meados de 
1989, e que possui unidade na capital baiana, Salvador, e nas cidades de Camaru, no recôncavo, e 

Remanso, no Sertão do São Francisco. 
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do sucateamento e a fragilização do serviço profissional em virtude do abandono do 

Estado para com a Extensão Rural público-estatal e o redirecionamento de suas 

atenções para a Extensão Rural pública não estatal. Verificam-se, assim, as 

especificidades de um contexto de fechamento de empresas públicas de Extensão 

Rural e de geração do desemprego de inúmeros profissionais, além de aspectos 

ideológicos a isso relacionados: 

Por um lado era interessante porque você colocava todo mundo... [e assim 
ampliava a prestação de serviços]. Parecia se prestar uma assistência 

técnica melhor, a partir da base, a partir dos interesses. Mas só que isso foi 
dando assim... [não funcionou bem] [...], pois tinha um agrônomo que não 
tinha nenhuma pedagogia, não tinha nenhuma metodologia! Ele ia lá era 

como se ele fosse o dono do poder. Ele fazia o que queria com o agricultor! 
[...] Agora você tem que discutir, você tem que fazer reunião... isso foi 
dando uma confusão tão grande! E as ONGs, que sempre tiveram uma 

postura contrária às ações governamentais que faziam dessa forma, elas se 
sentiram com um poder muito grande nesse sentido: “agora é nossa vez!”, e 
cada vez mais as EMATERs foram sendo descartadas pelo governo do 

Estado da Bahia. Aí ele foi empoderando as outras entidades que 
prestavam assistência técnica e deixando a si próprio, o Estado, sucatear os 
carros..., sem fazer concurso público pra pegar um jovem que saia da 

faculdade.... Aí você acabou tendo, nas EMATERs mesmo, na Bahia, mais 
velho aposentado, do que jovem com aquele espírito inovador. Então, nisso 
aí, você vai ter o que, uma competição desleal, né, só que você tem ali uma 

chamada pública de dezoito milhões de reais, né – que eu elaborei muitas 
delas, e a própria empresa ganhou –, mas na hora de implementar ela não 
tinha a juventude, ela não tinha pessoas novas, ela não tinha! E os velhos 

não queriam mais nem saber daquilo ali também, né. E nisso as ONGs 
foram tomando seu lugar [...]. O que é que eu acho que isso aí deu [...] pano 
para que o governo chegasse e dissesse: “não, a extensão rural estatal não 

é mais, não serve mais, vamos acabar com ela!”, e ele acabou! Jogou uma 
lei no final do governo [Jacques Wagner, como apontado em trecho da 
informante, anteriormente citado], extinguindo a EBDA e botando 1.200,000 

pessoas pra fora. Os aposentados e os não aposentados. E criou uma 
estrutura, o novo governo que entrou criou uma estrutura que na proposta 
ela era bem interessante, que é esses SETAFS, né, que é Serviço Territorial 

de Atendimento à Agricultura Familiar. A proposta é linda, só que tudo 
aquilo que se fazia como assistência técnica continuada, da relação técnico 
com o agricultor... você sabe que em todo [...] [lugar] você tem técnico que 

se identifica com o que faz e técnicos que não. Você tinha cafajestes dentro 
da extensão rural? Tinha!  Mas você tinha muita gente boa, com muitas 
experiências boas [...], com a relação estabelecida muito boa com os 

agricultores e agricultoras, com trabalhos decentes, com estações 
experimentais excelentes que foram abandonadas. Você tinha bancos de 
germoplasma que não existia mais nem no Brasil, e com o desmonte ficou 

tudo jogado, tudo acabado! (Informante E2, acréscimos meus). 

Por tudo isso, considera-se, entre as particularidades da Extensão Rural na 

Bahia, que a mesma sofreu um processo de desarticulação singular, tamanho o 

descaso com que teria sido tratada ao longo do tempo: 

Eu digo assim, o desmonte da Bahia, da extensão rural, ele foi muito mais 
perverso do que o desmonte do sistema brasileiro de extensão rural, porque 



    79 

 

 

 

no desmonte do sistema brasileiro de extensão rural os estados assumiram 

a sua parte, e aqui, hoje, a Bahia é o único estado do Brasil que não tem o 
serviço de extensão, de assistência técnica e extensão rural estatal, é o 
único! Ele criou aí algumas coisas pra dizer que tem, mas não tem! Nos 

outros lugares ninguém extinguiu, aliás, alguns até, né, se renovaram, 
revigoraram, e aqui acabou. Aí pegaram, depois com o sindicato, né, 
brigando por as pessoas que não estavam aposentadas, que estavam com 

cinquenta anos, com não sei quantos anos de trabalho, aí disseram: “não, 
vamos jogar essas pessoas em qualquer lugar e eles vão fazer alguma 
coisa!”. Aí você vê, você pegou um bocado de gente, jogou numa instituição 

como a Fundação Luiz Eduardo Magalhães, jogando um aqui, outro alí, 
numa sala qualquer pra não fazer nada. Eu acho isso um desperdício, [...] 
um desrespeito para com os nossos agricultores! (Informante E2). 

Assim, de acordo com a informante ocorreram mudanças drásticas na 

Extensão Rural, a partir da lei de ATER, principalmente em relação ao modelo de 

chamadas públicas, que fixava prazos curtos para entrega dos produtos. Nessa 

ótica, os extensionistas passariam a ter sua mentalidade de trabalho regida por uma 

lógica temporal-produtivista, o que, por sua vez, terminaria por impactar a qualidade 

dos trabalhos e inviabilizar o processo de desenvolvimento de autoconsciência pelos 

sujeitos envolvidos (aspecto também criticado por muitos autores da literatura 

correlata em nível nacional):  

Estava tudo bem enquanto nós tínhamos o Ministério do Desenvolvimento 

Agrário, porque todo dia saia uma chamada pública para a extensão rural. 
Saia para agroecologia, saia para mulheres, saia para quilombola, saia para 
indígena, saia para pescadores artesanais.... Chamadas públicas, que 

concorria o Estado, concorria as ONGs, [...] só que não tinha aquela 
continuidade. Tinha os três anos, você ia lá, às vezes, pra pegar o dinheiro, 
as pessoas contratavam qualquer pessoa, por serviço! Você vai lá, faz isso, 

faz o produto, nos entrega o produto. Eu não acho que isso também não dá 
o sentido de aprendizagem não, porque a própria pessoa que foi contratada 
por um período x pra fazer aquilo ele vai fazer enquanto contratado pra dar 

um produto, mas ele não está pensando numa sistematização, numa 
pedagogia da ATER para transformação daquele sujeito, daquele lugar: “Se 
eu não fizer cinco, dez, quinze, vinte, cem diagnósticos eu não vou receber 

o dinheiro!”, eu acho que foi um mal muito grande pra extensão. Não estou 
criticando a lei que permitia, né! – o público e o privado participa pra uma 
prestação de serviço, né, público! – mas eu acho que a forma como isso 

operacionalizou eu não sei se a gente estava favorecendo o que era o 
sistema antigo da extensão rural [...]! A partir da forma como ele foi 
reconstituído, pra mim o interesse estava muito mais em ganhar as 

chamadas públicas [...]. Coisas ficam! Algumas comunidades tiveram alguns 
benefícios, estão tendo alguns benefícios, mas às vezes empurrado 
também: é uma fábrica de mel, é uma fábrica de farinha que se instala ali 

num lugar onde não tem farinha direito, é uma casa do mel que bota ali  num 
lugar onde num tem abelha.... Eu acho que ainda continua ainda essa 
política mesmo brasileira de planejamento, de base, de [...] priorizar essas 

demandas [...]. E com tudo isso, né, trinta anos de experiência de extensão 
rural, o que é que você diz do antes e do hoje? Até onde eu fiquei eu acho 
que o estado fez um grande desmonte. O grande desmonte que o Estado 

fez da extensão rural, [...] é uma dívida que ele constituiu com os 
agricultores, porque eles perderam muitas referências: a referência do 
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técnico que tinha aquela comunidade, que ele trabalhava, passava dez anos 

lá, criava uma relação de amizade, criava uma relação amistosa – tem 
casos também desastrosos, mas isso é em qualquer ambiente, você sabe, 
né! E depois você só vai por interesse, pelo interesse de: “Eu vou lá pra ir 

prestar aquele serviço, monto aquele negócio, cumpro aquele prazo de dois 
anos, três anos e vou embora!”. Tá, tudo bem, eu acho que você também 
não tem que tutelar o agricultor ou agricultora, né, mas processo de 

desenvolvimento [...], transformação de mentes, né, você se tornar 
consciente, tomar consciência dos seus direitos, dos seus deveres, ele não 
tem tempo, pois é um processo. (Informante E2). 

 

Para explicar como seria a situação inversa desse serviço de ATER 

“desmantelado”, a entrevistada aborda um caso concreto de êxito nas ações que 

pode ser conseguido sem as pressões de urgência temporal e de geração de 

produtos que teriam sido impostas pelo recém-implantado modelo de ATER via 

chamadas públicas. No exemplo exposto se conseguiu, por meio de um trabalho 

desenvolvido ao longo de muitos anos numa comunidade rural pertencente ao 

município de Juazeiro, uma verdadeira modificação das condições de vida dos 

envolvidos, além do despertar da consciência para a participação e o envolvimento 

desses sujeitos usuários das ações de Extensão Rural. Isso se deu na comunidade 

rural de Massaroca, tendo sido essas conquistas fortalecidas ainda com o apoio de 

políticas públicas orientadas, como políticas compensatórias implementadas num 

período de auge de muitas conquistas sociais, o que após a desestruturação do 

próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), e conseguintes impactos nos 

serviços de Extensão Rural público-estatal, não viria a ocorrer da mesma forma, 

principalmente pela ausência do investimento público: 

Eu digo isso pela experiência que a gente teve como extensionista, na 
região de Massaroca. A gente começou lá, até com uma experiência feita 

com os franceses que vieram fazer uma cooperação técnica na EMBRAPA 
e eles constituíram um desafio conosco – na época eu era até gerente 
regional da EMATERBA aqui – “Mas vamos fazer uma nova pedagogia” – 

ou nova metodologia, que a gente chamou a nova metodologia da extensão 
rural na região de Maçaroca! Isso deu tão certo, mas a gente levou lá 
dentro, eu levei de Massaroca mais de vinte anos fazendo trabalho de 

extensão rural lá, mas você vai hoje lá em Massaroca aí você vê uma 
escola que foi criada a partir do nosso trabalho, que é referência no Brasil, 
você vê agricultores que antes tinha quinhentas cabeças de cabra, de 

ovelha, hoje você vê agricultores com cinquenta cabeças e com uma 
condição de vida bem melhor, porque houve capacitação, houve diálogo, 
houve discussão. Então você tem comunidades lá que não tinha energia, 

não tinha água e a política, as discussões eram em torno disso, eles foram 
conseguindo isso bem antes de Água Para Todos, Luz Para Todos, pela 
participação, pelo envolvimento. Eu tenho uma série de fotografias do antes, 

das mulheres pegando agua, pegando lenha, passando roupa com ferro, eu 
tenho tudo isso, que a gente fez uma série uma vez pra levar para França e 
mostrar lá. Hoje você vai nas comunidades, tem casa que tem mais coisa 
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do que tem na minha casa, né, o fogão a gás, ferro elétrico, a geladeira, a 

água encanada em casa, as casas de cerâmica. Isso teve um papel nas 
nossas ações extensionistas, mas teve o papel da política pública, né, 
dessa política dos últimos 15 anos, 20 anos, do próprio governo Lula, né, de 

água para todos, luz para todos, dessas coisa, das políticas 
compensatórias, aposentadoria, aquela coisa do rural, que isso elevou, né, 
a autoestima das pessoas e hoje você vê um rural diferenciado. Não é 

apenas pela ação extensionista, é pela ação das políticas públicas! Então 
isso também a gente tem que dizer! Hoje você vai numa comunidade que 
ela está bem estruturada, bem organizada, com isso, com aquilo. Você não 

vai dizer: “Não, isso foi ação do IRPAA, isso foi ação da EBDA, isso foi ação 
UNIVASF, isso foi ação da UNEB!”. Tem a participação de todos, mas se 
não tivesse uma política pública contundente, não tinha melhoras! Tinha até 

a consciência política, mas a objetividade... e uma coisa que eu sinto muito 
como extensionista era aquilo, a gente trabalhava, trabalha, discutia, 
discutia, tentava fazer com que eles organizassem tudo, mas quando 

chegava na objetividade, o que? Furar um poço artesiano! Cadê os 
recurso? Não tinha! Aí dizia: “Ah, então a extensão não presta!”, que é uma 
diferença dessas empresas que prestam assistência técnica e extensão 

rural [referindo-se às ONGs] porque elas recebiam muitos recursos 
estrangeiros, depois recebiam recursos específicos de projetos específicos! 
Então fazia uma ação lá, implantava uma cisterna, né, uma cisterna. Então, 

aí tem uma diferença: não é que o trabalho da extensão rural estatal não 
era bom, mas a gente barrava nessa parte concreta, né. Dificilmente você 
tinha o investimento, o capital pra investir num poço, numa lavoura, na 

implantação de uma fábrica de fazer doce de umbu. A gente não tinha isso, 
né. E as ONGs elas tinham! Aí há uma diferença. Eu não vejo como a 
diferença no papel do extensionista, mas eu vejo a diferença quando ocorre 

o investimento público, a partir de políticas públicas diferenciadas e quando 
ocorre, né, a ação específica de um projeto x, essa coisa toda! (Informante 
E2, acréscimos meus). 

 

Segundo a entrevistada, foi o governo de Jaques Wagner que extinguiu a 

extensão rural estatal na Bahia, concretizando-se essa extinção no governo de Ruy 

Costa, e consolidando-se a demissão em massa de extensionistas no ano de 2016. 

Foi em meio a todo esse contexto que, como traz a fala a seguir, teria havido uma 

completa descaracterização da Extensão Rural baiana e os princípios educativos 

que nela haviam se aflorado, deixando uma lacuna que ainda encontra-se em via de 

ser preenchida: 

Ela se diferenciou muito, ela se diferenciou por uma postura política. Você 

tinha um corpo pensante na extensão rural da Bahia que era muito bom, 
muito bom, porque quebrou o paradigma, quebrava o paradigma do 
difusionismo para uma extensão rural educativa. E isso não foi considerado 

na hora do desmonte da extensão rural da Bahia. Muita gente com... até 
pessoas já aposentada lá dentro, que não precisava mais ir pra o campo, 
mas tinha [...] uma experiência acumulada, que poderia passar para os 

jovens que estavam chegando, e o governo não considerou isso. Então se 
ele não considerou isso é porque ele não acreditava na extensão rural.  
Qualquer outra forma que ele criou aí é um faz de conta! Eu acho que a 

Bahia pecou em acabar a extensão rural. Poderia colocar pra fora as 
pessoas que não queriam nada, as pessoas que estavam aposentadas [...]. 
Era um descaso! Olha, precisamos renovar quadro! Qualquer empresa ela 
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só é eficiente se ela renova o seu quadro, né, e você passar quantos anos 

sem ter um concurso público pra entrar pessoas novas, jovens, do sangue 
novo... (Informante E2). 

 

Observam-se, nessa perspectiva, alguns dos fatores que constituem a história 

da Extensão Rural na Bahia, que no aspecto da drástica reestruturação (ou mesmo 

desestruturação) do equipamento público de prestação do serviço mantêm algumas 

similaridades com outras regiões do país, mas guarda também as singularidades de 

um contexto particular, demonstrando-se as vicissitudes a que está submetida a 

ATER baiana. 

3. O CONTEXTO DA COMUNIDADE REMANESCENTE DE 
QUILOMBO NOVA JATOBÁ 

Neste capítulo disserta-se sobre o contexto da comunidade de Nova Jatobá 

no que tange aos seus aspectos inerentes, possibilitando a compreensão de sua 

trajetória histórica, dos processos de afirmação identitária e do estágio e 

particularidades de seus marcos regulatórios, entre outros aspectos de seu contexto 

mais geral. Trata-se também da dinâmica socioeconômica do local e das 

especificidades socioculturais de seu povo; dos aspectos relacionados à inserção do 

seu potencial produtivo no âmbito das ações de desenvolvimento rural; do contexto 

das ações, programas e políticas públicas de desenvolvimento e Extensão Rural na 

comunidade, bem como se analisa a presença do IRPAA e o direcionamento do 

projeto Ecoforte na comunidade e a expressão e presença de ambos nesta região. 

3.1 A comunidade de Nova Jatobá e o contexto de sua identidade e 

territorialidade 

Situada no município de Curaçá43, no Sertão baiano, Nova Jatobá se inscreve 

na microrregião de Juazeiro, na mesorregião do Vale do São Francisco da Bahia, e 

no Território de Identidade Sertão do São Francisco, como também se verifica a 

partir da Fig. 1.  

 

 

                                                                 
43

 Município instalado em 1832. 
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Figura 1 – Região em que se encontram localizados o município de Curaçá e a 

comunidade Nova Jatobá 

 

Fonte: Sauer e Florêncio (2010, s/p). 
Nota: A figura ilustra a área de localização das Barragens de Riacho Seco e Pedra Branca, cuja 

construção que se faria, segundo os autores, ameaçava afetar comunidades e povoados 

circunvizinhos pertencentes aos estados de Pernambuco e Bahia, incluindo a própria comunidade 
Nova Jatobá, localizada em região central da área destacada em vermelho. 

 

Curaçá é um dos municípios que integram a Região Integrada de 

Desenvolvimento do Polo Petrolina/PE-Juazeiro/BA, esta que tem sua atividade 

econômica centralmente assentada na produção da fruticultura irrigada. Criada a 

partir da Lei Complementar nº 113, de 19 de setembro de 2001, regulamentada pelo 

Decreto nº 4.366, de 9 de setembro de 2002, a Região Integrada é constituída pelos 

municípios de Lagoa Grande, Orocó, Petrolina e Santa Maria da Boa Vista, em 

Pernambuco, juntamente com os municípios de Casa Nova, Curaçá, Juazeiro e 

Sobradinho, no estado da Bahia. Apesar de essa região ter se tornado polo de 

desenvolvimento da fruticultura irrigada, a partir de um vultoso investimento técnico 

e financeiro, passando a exportar sua produção inclusive no plano internacional, o 

desenvolvimento regional daí oriundo contrasta, paradoxalmente, com assimetrias 

existentes entre os grupos sociais locais, sobretudo em detrimento de algumas 
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populações rurais, das quais muitas foram sendo historicamente alijadas em função 

da busca pelo próprio desenvolvimento, ficando às margens do mesmo44.  

De acordo com o IBGE (2010), nos dados da amostra, o município de Curaçá 

possui uma população total de 32.168 habitantes, sendo que a maioria reside no 

meio rural, 18.449 habitantes45. No que se refere à cor/raça, o município de Curaçá 

tem um contingente populacional expressivamente negro, pois conforme os mesmos 

dados do IBGE, 70,49% da população se autodeclara parda, e 7,77% preta, sendo, 

portanto, 78,26 o percentual de pessoas negras46 no município. Com um aumento 

em torno de 100% no período observado, o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) do município saltou de 0,291, em 1991, para 0,581, em 2010 (PNUD; IPEA; 

FJP, 2013). 

No aspecto da delimitação territorial na comunidade, trabalhos realizados 

para identificação e titulação de terras presumivelmente devolutas no território de 

Nova Jatobá definiram que de uma área total de 2.551 hectares 45 ares e 79 

centiares, uma área de 2.331 hectares 54 ares e 62 centiares são terras devolutas, 

devendo ser destinadas à associação dos quilombolas mediante processo de 

regularização fundiária47, conforme informações presentes no Termo de 

Encerramento alusivo ao Procedimento Discriminatório Administrativo Rural, 

elaborado pela Coordenação de Desenvolvimento Agrário (CDA, 2014), vinculada a 

então Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária (SEAGRI)48. Esse 

                                                                 
44

 Quanto a isso pode ser citado, por exemplo, a negligência e invizibilização de populações inteiras 
que são material e simbolicamente prejudicadas com a expropriação para construção de grandes 

obras como a barragem de Sobradinho, ou mesmo comunidades rurais que são expropriadas pelo 
agronegócio, diferentemente de agrovilas que, em contra partida, são criadas e percebem incentivos 
e o direcionamento de recursos mediante vontade política.  

45
 Desse total de sujeitos do campo, maioria são homens, 9.913 habitantes, sendo o número de 

mulheres igual a 8.536 habitantes. Quanto ao meio urbano: 6.554 homens, 7.165 mulheres.  

46
 Observando-se os parâmetros do Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística, que considera como 

critérios de estabelecimento da identidade étnico-racial a autodeclaração a partir de cinco categorias, 

a saber: preto, pardo, branco, amarelo e índio, está se considerando como negros os autodeclarados 
“pretos” e “pardos”. 

47
 Do total restante, 182,9440 hectares referiam-se a títulos que o Estado já havia concedido para 

alguns posseiros da comunidade, e 36,9677 eram referentes a áreas particulares de terceiros, 
registradas no Cartório de Registro de Imóveis (CRI) de Curaçá-BA. 

48
 Foi acessado mediante solicitação formal realizada junto à CDA, dos documentos integrantes da 

Ação Discriminatória Administrativa Rural de Terras Devolutas do Estado da Bahia, referente à Gleba 
Nova Jatobá. 
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procedimento será retomado nesta seção, assim como também se tratará de 

prerrogativas inerentes àquele órgão responsável. 

No referido território se encontram distribuídas várias conformações 

populacionais denominadas de “povoados”, às vezes também referidos como 

“fazendas” em meio ao discurso dos sujeitos que ali residem. Dessa forma, o termo 

“Nova Jatobá”, mesmo nome de um desses povoados, é hoje uma designação 

sociogeografica instituída para esse território que é efetivamente um complexo de 

sete povoados, hoje oficialmente reconhecidos sob o título de “remanescentes 

quilombolas”. 

Esse complexo de núcleos é integrado pelos seguintes povoados: Rompedor, 

Sombra da Quixaba (também referido como Sombra-Quixaba, ou somente Quixaba), 

Caraíbas, Favela, Primavera, Boqueirão e o próprio núcleo denominado Nova 

Jatobá, também chamado de Vila Nova Jatobá, ou simplesmente Jatobá. Este último 

é o núcleo mais antigo, por isso mesmo considerado a sede, para onde confluem as 

principais discussões políticas e investidas de decisão coletiva que podem inclusive 

envolver os demais povoados que integram o território.  

Em 2008 a comunidade conseguiu o reconhecimento formal como 

remanescente quilombola, obtendo a certificação junto à Fundação Cultural 

Palmares (FCP). No processo inicial de sua organização e etnogênese, meados de 

1998, contou principalmente com o apoio de figura político-representativa local, o 

então prefeito do município que havia sido recém-eleito e passou a motivar a 

comunidade, conforme esclareceu a participante QE-4. Posteriormente, aquele 

apoiou a busca da comunidade por ações regularizatórias junto à CDA, tendo em 

vista a necessidade de titulação de áreas públicas da mesma para garantir o direito 

de indenização ante o presumido risco de sofrer danos decorrentes da construção, 

que se faria, de duas barragens ao longo do rio São Francisco, como se retomará 

mais adiante.   

Atualmente consta no registro da comunidade a inscrição de 212 famílias. 

Entretanto, tem havido a constituição de novas famílias e o acréscimo de pessoas, 

ainda que haja também um fluxo de pessoas que emigram para outros lugares. Hoje 

a mesma conta com uma estimativa de 848 pessoas, segundo informações 

prestadas pelo participante QE-11. Contém em sua estrutura de parentesco a 
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influência de algumas relações de endogamia (casamento entre indivíduos do 

mesmo grupo) em contraste com as relações exogâmicas, não estando fechada ao 

ingresso de pessoas externas. 

O território de Nova Jatobá está localizado a cerca de 12 quilômetros do 

centro da cidade de Curaçá, na região do Semiárido Norte Baiano. Seus núcleos de 

povoamento se encontram em relativa proximidade do rio São Francisco, sendo que 

aqueles povoados que estão mais próximos localizam-se a cerca de um quilômetro 

deste que se constitui num dos maiores e mais importantes rios do país (Figs. 2 e 3). 

O acesso à comunidade se dá por estrada não asfáltica e, por isso, quando chove 

se torna dificultosa a locomoção. 

Figura 2 – Localização do núcleo do povoado principal, Nova Jatobá, no território 

quilombola Nova Jatobá, a cerca de um quilômetro do rio São Francisco, à 

esquerda. 

 
Fonte: Google Earth. 

Acessado em: 27 de jan. de 2018. 
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Figura 3 – Disposição de cinco das sete comunidades integrantes do território de 

Nova Jatobá, conforme planta elaborada no âmbito da CDA/SEAGRI 

 
Fonte: Planta confeccionada por Paulo Roberto G. M. Santos, Eng. Agrônomo SEAGRI/CDA (2011). 
Notas: 1) Contém adaptações; 2) Não foi indicada a localização dos núcleos Boqueirão e Primavera. 

 

Cada um dos sete povoados possui, dentro de uma trajetória comum, 

histórias próprias de formação vinculadas a processos histórico-sociais de 

ocupação. Mas, de uma forma ou de outra, muitas dessas histórias estão inter-

relacionadas, principalmente porque muitos dos outros núcleos se originaram a partir 

do núcleo principal, Nova Jatobá. Isso ocorreu com deslocamentos de pessoas do 

mesmo e sua fixação, às vezes acompanhada com a de outras pessoas de outros 

lugares, como sítios e povoados próximos, que também foram se estabelecendo e 

agregando à constituição de núcleos de povoamento naquele território.  

Alguns dos povoados apresentam-se com nomes que são alusivos à 

presença ou à influência de elementos naturais, como a flora local e suas árvores 

típicas, a exemplo da caraíba (Tabebuia aurea), da quixaba (Sideroxylon 

obtusifolium), do jatobá (Hymenaea courbaril) e da favela, ou faveleira (Cnidoscolus 

phyllacanthus). Outros, a aspectos da natureza ou da interação homem-natureza. 

Assim se resumem algumas das explicações para a identidade nominal desses 

contingentes: 
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 A denominação da comunidade Caraíbas se deveu à presença de grande 

número dessas árvores no local.  

 Como um nome que está relacionado a fenômenos e ações da natureza, está 

aquele advindo de duas correntes de água, ou riachos, formados pelas águas 

das chuvas que, ao se encontrarem e chegarem às margens do rio, formavam 

grandes enxurradas e um redemoinho que rompia barreiras de terra, 

rompedor.  

 De um grande riacho que nasce numa serra vem o nome da comunidade 

Boqueirão: quando chove, vários pequenos riachos se juntam e desaguam 

em outro mais proeminente, em formação montanhosa chamada Serra do 

Icó49, esta que fica próximo ao local onde se formou a comunidade. Nessa 

circunstância, devido à grande quantidade de água que desce, os moradores 

passaram a chamar de “Riacho do Buqueirão”, simplificado nas falas 

cotidianas para “Buqueirão”.  

 Sobre o núcleo Primavera, têm-se relatos sobre a existência de mulher 

chamada Vera, uma das primeiras moradoras, a quem as pessoas também 

tratavam pela referência de prima, daí a transformação da expressão prima 

Vera na palavra que identifica o lugar. 

 Da necessidade de adaptação às influências do meio foi que surgiu a 

comunidade Sombra da Quixaba. À época das enchentes, a região mais 

próxima ao rio sofria a infestação de mosquitos. Quando incomodados com 

esse acontecimento, muitos dos moradores que ali habitavam resolviam ir 

dormir em outro lugar: embaixo das quixabeiras que havia nesse local 

alternativo. Daí a referida denominação após a instalação dos primeiros 

moradores nesse local.  

 Outro nome possivelmente influenciado por aspectos da interação humano-

natureza, é aquele igualmente atribuído à grande quantidade da planta favela 

em área posteriormente denominada com esse nome, na qual, conforme 

relatos, os ocupantes também procediam à queima de folhas da planta 

durante a noite para afastar os mosquitos, que eram muito comuns na região.  

 Quanto ao núcleo principal, sua formação e a constituição de seu nome 

também decorrem de um processo de adaptação às influências locais: os 

antigos moradores residiam em um local mais próximo às margens do rio, 

onde havia frondosa árvore frutífera, Jatobazeiro, que inspirou a atribuição do 

nome desse local inicial, Jatobá, pelos barqueiros. Para fugir das enchentes, 

                                                                 
49

 Por algum equívoco, alguns documentos integrantes do material fornecido pela CDA também 

mencionam essa formação como “Serra da Capivara”. 
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na época das chuvas, os moradores migravam para uma área mais elevada. 

Após a migração pela enchente de 1979, resolveram não mais voltar, 

permanecendo naquele novo local que assim recebeu a denominação de 

Nova Jatobá50. Conta-se que aquele povoamento inicial foi nomeado por 

barqueiros que realizavam o transporte de mercadorias ao longo do rio São 

Francisco e pernoitavam ao abrigo da referida árvore, embora mesmo antes 

disso já houvesse pessoas no local. Sobre a origem dos primeiros moradores, 

alguns relatos apontam a chegada de Antônio Lopes, Domingos Lopes, 

Francisco Coalhada e Leandro Torquato, que em meados de 1905 teriam se 

evadido de possíveis práticas análogas à escravidão, existentes no estado 

pernambucano, e, rumando para o lado baiano, fixaram-se naquele território. 

Mais antigo, e representando a sede, é também no núcleo Nova Jatobá onde 

se localiza a mais importante instituição representativa local através da qual os 

moradores estão organizados, hoje denominada Associação Quilombola de 

Desenvolvimento Comunitário da Fazenda Nova Jatobá e Circunvizinhanças51.  

A organização inicial de um movimento associativo na comunidade foi 

encampada em 1988, a partir de uma mobilização incitada pelo religioso Padre 

Oscar, vindo das Filipinas para a paróquia de Curaçá, o qual em visitas às 

comunidades rurais então existentes naquela região de Nova Jatobá orientou as 

mesmas à criação de uma organização associativa.  

A estrutura da sede da Associação Quilombola só foi construída em 1998, 

através de mutirão realizado pelos moradores, sendo o trabalho coletivo, como os 

mutirões, um elemento bastante comum no histórico da comunidade, principalmente 

quanto ao núcleo principal, conforme alguns relatos.  

Quanto ao número de associados, segundo informações orais coletadas 

durante assembleia da referida associação realizada no dia 7 de abril de 2018, a 

mesma possuiria, no período, um total de 88 associados, 58 mulheres e 30 homens. 

Até hoje seis homens e duas mulheres já assumiram a presidência. Considerando-

se a totalidade das diretorias eleitas, presidente e vice-presidente, e possíveis 

reeleições de uma mesma pessoa, verificam-se onze homens e um número menor 

                                                                 
50

 Algumas dessas informações asseveradas pelo depoimento dos entrevistados também podem ser 

verificadas a partir de argumentos expostos em documentário disponibilizado na rede mundial de 
computadores, em 29 de abril de 2015, pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de 
Curaçá (PREFEITURA MUNICIPAL DE CURAÇÁ, 2015).  

51
 Antes de sua reformulação para requerer o reconhecimento da identidade quilombola, chamava-se 

apenas Associação de Desenvolvimento Comunitário da Fazenda Nova Jatobá.  
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de mulheres, quatro, no histórico da liderança. Apesar das eventuais divergências, 

inerentes a qualquer espaço associativo, a Associação Quilombola se constitui em 

uma expressão dos diversos interesses que integram a própria comunidade, e assim 

ela cumpre seus papeis de representação, apaziguamento e organização política da 

vontade coletiva. 

Além dessa organização, no território existe ainda a Associação dos 

Pequenos Produtores da Fazenda Primavera e também o Instituto de Preservação 

da Caatinga (IPC), que segundo morador do núcleo Boqueirão, seria igualmente 

uma instância associativa. Também já houve outros dois movimentos associativos, 

um mais recente no núcleo Caraíbas, o qual estaria desativado em termos de 

atuação, embora ainda permaneça sua estrutura física, e outro no núcleo Boqueirão, 

o qual, segundo relatos daquele morador referido, teria durado cerca de três anos. 

Apesar das referências à dificuldade de participação e mobilização de alguns, 

observa-se, a partir desses fatos, um interesse no engajamento e no trabalho 

associativo com vistas à articulação de interesses no território52.  

No aspecto da regularização fundiária identificam-se duas investidas 

regularizatórias de natureza diversa em Nova Jatobá: a primeira, visando processo 

de identificação e titulação de terras quilombolas, tendo sido encampada no Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Superintendência Regional do 

Médio São Francisco em Petrolina-Pernambuco (SR-29/MSF)53, tendo havido, neste 

caso, apenas a abertura de processo administrativo pela comunidade junto ao 

órgão, efetuada no ano de 2010, e uma visita de sondagem de equipe técnica do 

mesmo à comunidade. 

A segunda investida se deu visando processo de identificação e titulação de 

terras devolutas, sendo direcionada à Coordenação de Desenvolvimento Agrário 

                                                                 
52

 Alguns desses movimentos contam, inclusive, com alguma participação ou influência de atores 
externos ao território, como a referida associação do núcleo Primavera.  

53
 Cabe observar que a competência da unidade SR-29/MSF-PE é estadual e sua jurisdição não 

abrange o lado baiano, no entanto, conforme relatou sua equipe técnica, a mesma tem propostas de 
ação em duas comunidades ribeirinhas baianas (uma delas, Nova Jatobá) porque juntamente como 
as comunidade pernambucanas estas estiveram sob o risco de impactos socioambientais a serem 

causados por grandes obras de desenvolvimento em implantação no curso do rio São Francisco, 
questão que voltará a ser tratada a seguir. Decorre daí uma sobreposição de jurisdição em relação a 
essa unidade do INCRA instalada no estado pernambucano, estado baiano, já que nessa situação a 

mesma adentraria em atividades que seriam competência do estado baiano.  
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(CDA), como anteriormente sinalizado, tendo este órgão realizado o Processo de 

Discriminatória Administrativa Rural54 a partir da atuação de equipe técnica naquele 

território, motivada pela abertura do processo nº 08801100299233, de 31/08/2011, e 

iniciada a partir da publicação, no Diário Oficial, da portaria 075/2011, de 19 e 20 de 

novembro de 2011.  

A princípio, acreditou-se, nessa pesquisa, que aquelas investidas se tratavam 

de ações em conjunto dos dois órgãos, mas, posteriormente, constatou-se que se 

trata de ações independentes e até mesmo potencialmente conflitantes entre si, não 

sendo descartados posicionamentos divergentes em torno das investidas 

regularizatórias, mesmo que uma não seja inviabilizante da outra no aspecto de sua 

necessidade de realização. 

Apesar desse contexto institucional para o desenvolvimento de trabalhos 

regularizatórios por dois órgãos na comunidade, havendo uma aparente disputa 

inicial, os quilombolas de Nova Jatobá se deparam com alguns contratempos quanto 

à consolidação da regularização fundiária concernente ao seu perfil de comunidade 

quilombola, a qual hoje é aguardada não obstante relutância inicial de uns poucos 

moradores ante tratativas de estabelecimento da oficialização da forma de ocupação 

coletiva do espaço agrário55.  

Embora tenha conquistado o reconhecimento formal já há cerca de nove 

anos, com a certificação, ainda não foram concretizadas demais ações do processo 

regularizatório no âmbito do INCRA, não tendo sido realizados, por exemplo, a 

confecção do Relatório Antropológico da comunidade e do Relatório Técnico de 

Identificação e Delimitação (RTID), que o abrange junto com as demais peças. 

                                                                 
54

 Ao que consta, a intervenção da CDA em Nova Jatobá se deve ao fato da presunção de o território 

agregar terras devolutas. A discriminação de terras públicas trata-se de um procedimento realizado 
para o restabelecimento legal (com a devida identificação e separação) de terras devolutas estaduais 
de dada região que estejam em potencial litígio com terras particulares e, por isso mesmo, gerando 

conflitos territoriais. Através desse procedimento a CDA se encarrega de identificar e delimitar terras 
estaduais devolutas que estejam sob a ocupação de comunidades quilombolas, dentre outras, nos 
termos do Decreto 11.850/2009, consoante a Lei Federal 6.383/76 e, no Estado da Bahia, a Lei 

Estadual 3.038/72.  

55
 Como ocorreu no contexto dessa comunidade, em processos de regularização fundiária o 

desconhecimento pode levar a representações iniciais não tão positivas sobre a oficialização de 
gestão coletiva do território quilombola, sendo ancorados sentidos de perca da autonomia sobre os 
espaços e bens particulares. Esses sentidos podem se alterar à medida que processos de 

comunicação possibilitem a criação de novas representações. 
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Dessa forma, o território ainda não obteve a demarcação pelo órgão (que desde 

2003 voltou a ser o responsável pela delimitação e demarcação de territórios 

quilombolas, por ocasião do Decreto nº 4.887/2003), nem há previsão de ter as 

terras particulares tituladas por este. Paralelamente, permanece indefinida a 

concreta titulação de terras públicas pela CDA.  

Segundo um dos entrevistados, cujo histórico de liderança junto à 

comunidade lhe permite um discurso um tanto mais categórico sobre a atuação das 

instituições representativas das políticas de reconhecimento quilombola, consta 

como alegação do INCRA quanto a não demarcação das terras, a falta de 

profissionais. Com isso, por três vezes já teria havido o direcionamento de recursos 

financeiros para essa empreitada, tendo os mesmos retornado, segundo o 

entrevistado. 

Vale ressaltar que a ausência da atuação dos servidores necessários a 

importantes etapas do trabalho de identificação e/ou regularização fundiária de 

comunidades tradicionais não é um fenômeno incomum nem na comunidade, nem 

nessa região do Sertão do São Francisco. Conforme análise de documentos 

integrantes da Ação Discriminatória Administrativo Rural realizado pela CDA entre 

novembro de 2011 e outubro de 2014 na comunidade, verificam-se indicativos de 

percalços durante o processo de execução do mesmo, tendo em vista a falta de 

realização de estudo antropológico (pela indisponibilidade de funcionário 

antropólogo) que se fazia necessário ao seguimento daquelas ações de 

regularização fundiária em Nova Jatobá àquele período, entre outros quesitos 

igualmente exigidos pela comunidade, informações também corroboradas por 

profissional que compunha a equipe executora daquela ação na comunidade via 

CDA.  

Ademais, em documento intitulado Relatório da Missão à Petrolina e Região 

do Rio São Francisco (PE), Sauer e Florêncio (2010, s/p) relatam sobre a ocorrência 

de uma grande demanda por antropólogos na Superintendência Regional do INCRA 

em Petrolina, Pernambuco, para tratar de etapas importantes do processo de 

titulação de territórios quilombolas nessa região do Sertão do São Francisco e na 

região do Sertão central do estado pernambucano, demanda que teria esbarrado na 

ausência desses profissionais à época. Com isso ficaram estacionados processos 
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administrativos referentes à titulação de muitos territórios de populações 

consideradas em risco pelos danos previstos acerca da construção da 

Barragem/Usina Hidrelétrica (UHE) de Riacho Seco, ou pela construção da UHE de 

Pedra Branca e do canal da transposição das águas do “Velho Chico”.  

Nesse contexto verificado pelos referidos autores estavam envolvidas em 

torno de 23 comunidades tradicionais, entre as quais: Serrote, Cupira e Inhanhum, 

pertencentes ao município de Santa Maria da Boa Vista, e comunidade também 

chamada Jatobá, pertencente ao município de Cabrobó, todas no estado 

pernambucano; os povos indígenas Truká e Tumbalalá, em conflito com as 

instituições governamentais pelo atendimento parcial de seus direitos fundiários e a 

morosidade de estudos antropológicos já em curso ou mesmo a ausência destes no 

período; os Tumbalalá e os Atikum, em Curaçá, no lado baiano, já atingidos pela 

Barragem de Itaparica, depois ameaçados pela Barragem de Riacho Seco; assim 

como a própria comunidade quilombola de Nova Jatobá, entre outras que são 

citadas pelos autores. 

A comunidade Nova Jatobá se constitui por um complexo de comunidades 

remanescentes de quilombos denominadas pelos moradores como povoados, às 

vezes como fazendas, ou até mesmo como vilas. Esta ultima classificação pode 

depender do histórico de intervenção no processo de instalação residencial, como a 

intervenção realizada no núcleo Nova Jatobá pela Fundação Nacional de Saúde  

(FUNASA), que construiu uma vila de casas nesse núcleo em função da infestação 

de barbeiros (nome popular para os diversos insetos da subfamília Triatominae, 

insetos transmissores da doença de chagas, ou Tripanossomíase americana, 

infecção pelo protozoário trypanossoma crusi), os quais eram atraídos pelas casas 

de taipa.  

São sete comunidades integrantes do território Nova Jatobá, certificado pela 

FCP no período de 2008. Como se verifica (Quadro 1), esses grupos rurais também 

podem agregar em seu território e em suas identidades diferentes expressões que 

se sobrepõem, requerendo ainda mais atenção em processos de identificação e 

estabelecimento de marcos regulatórios. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Triatominae
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Quadro 1 – Situação de marcos regulatórios na Comunidade Remanescente de 

Quilombo Nova Jatobá em Curaçá-BA. 

Identificação Situação regulatória Instrumentos legais acionados 

Comunidades 
remanescentes 
de quilombos 

-Certificação pela FCP efetivada 
em 2008. 
-Processo aberto no INCRA/SR-

29-PE em 2010; delimitação e 
demarcação não realizadas

56
; 

titulação de terras 

particulares/quilombolas não 
prevista. 
-Processo aberto na CDA (Bahia) 

em 2011 e encerado em 2014; 
regularização fundiária pelo órgão 
não concluída

57
; titulação de 

terras públicas/devolutas não 
definida. 

-Art. 68 ADCT da CF/88. 
-Art. 51 ADCT da CE-BA/89. 
-Decreto nº 4.887/03. 

-Convenção nº 169 da OIT e Decreto nº 
5.051/04, que a ratifica. 
-Portaria nº 98, de 26 de novembro de 2007 

da FCP.  
-Lei Estadual nº 3.038/72, regulamentada 

pelo Decreto nº 23401/73 com suas 

alterações estabelecidas pelo Decreto nº 

25109/76, modificada pela Lei Estadual nº 

3.442/75, fundamentada na Lei Federal nº 

6383/76. 

-Decreto Estadual nº 11.850/09 

 
Fundo de pasto 

Certificação efetivada pela 
SEPROMI

58
 em 19 de setembro 

de 2014. Ocorreu somente para a 
comunidade Primavera, ante 
autoafirmação de seus 

moradores
59

. 

 
-Art. 178º, parágrafo único, da CE-BA/89. 

-Art. 2º da Lei Estadual nº 12.910/13. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Além da influência dessas expressões citadas no Quadro 1, sob a origem das 

comunidades que constituem o território também são encontradas referências à 

influência de “[...] uma forte presença indígena” (ROSÁRIO, 2011, s/p), com algumas 

histórias contadas sobre fatos relacionados, conforme nota técnica elaborada por 

essa autora, tratando da comunidade de Nova Jatobá. Apesar das informações 

sobre esse aspecto identitário, e embora elementos indígenas possam perfazer a 

história local e a memória de moradores, podendo também haver a presença de 

pessoas assim referidas em função do ingresso pelo intercurso matrimonial, não se 

                                                                 
56

 Como já foi apontado, segundo o participante QE-11 o recurso para concretização dos trabalhos e 
da demarcação pelo INCRA já teria sido direcionado três vezes, mas este teria alegado não possuir 
os profissionais necessários, o que contrasta com a fala de equipe técnica da Superintendência 

Regional do órgão em Petrolina-PE, que afirma o contrário sobre a vinda de recursos. Conforme 
entrevista informal realizada em abril de 2018 com os mesmos, especula-se a firmação de parceria 
com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) 

para o estabelecimento de Termo de Execução Descentralizado com o objetivo de desenvolver as 
ações na região pernambucana, o que também abrangeria umas poucas localidades no lado baiano. 

57
 O órgão não chegou a titular o território. Segundo o entrevistado QE-11, falta o mesmo entregar à 

comunidade o documento final relativo ao procedimento realizado. 

58
 Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. 

59
 A área em que residem não teria sido considerada no processo de regularização fundiária pela 

CDA, conforme entrevista informal com ex-técnica da instituição, sobretudo em função da falta de 
consenso em posicionamentos iniciais que teriam se manifestado no contexto da própria comunidade. 
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verificaram indícios de uma afirmação coletiva da identidade indígena na fala dos 

entrevistados. 

O território quilombola é confrontante com outras formas de uso e ocupação 

da terra, a exemplo da fruticultura irrigada, destacando-se a produção de manga, 

entre várias outras culturas produzidas em propriedades situadas no entorno da 

comunidade e também ao longo de suas vias de acesso, o que permite apontar as 

influências dessa atividade na dinâmica socioambiental da região, sobretudo 

aquelas relacionadas ao uso de agrotóxico.  

No próprio contexto dos estudos de identificação do território, verificou-se que 

determinado lote em posse de fazendeiro produtor da cultura da manga estava 

relacionado ao histórico dos quilombolas, podendo ser integrado ao lote atribuído à 

comunidade, no entanto os moradores não manifestaram interesse, segundo uma 

das entrevistadas. Conforme o relatado, não se requereu a área circunscrita à 

fazenda que continha a plantação de manga, pois muitas pessoas da comunidade 

trabalhavam na mesma. Preferiu-se permanecer com a oportunidade de trabalho 

assalariado, a reaver espaços de terra considerados de ocupação e origem 

tradicional. Isso permite refletir sobre a importância de ações que sejam capazes de 

potencializar a autonomia das pessoas nesses espaços historicamente 

negligenciados, lhes possibilitando assumirem-se como protagonistas das próprias 

ações. 

Ainda acerca desse contexto abordado, verificaram-se, desde há alguns anos, 

a influência de alguns aspectos que se relacionavam àquela sujeição das pessoas 

locais ao trabalho na fruticultura irrigada: 

Em Jatobá e no Vale, as mulheres e os jovens trabalham em parcelas 
próprias na beira do rio, mas são extremamente reduzidas (0,01 a 0,5 

hectare), com hortaliças (alface, coentro, couve) que são vendidas na feira 
de Curaçá. Algumas famílias continuam plantando como meeiros em 
pequenas parcelas de terras na Ilha de Jatobá (cebola, mandioca). A 

fragmentação das áreas cultivadas ao decorrer do tempo (sistema de 
herança), a diminuição dos rendimentos devido ao enfraquecimento dos 
solos, a falta de espaço [atribuída, pelos autores, à introdução de empresas 

agrícolas] para cultivar plantas alimentares (mandioca, banana) 
contribuíram para uma dependência forte dos homens em relação aos 
empregos remunerados oferecidos pelas empresas de fruticultura (manga, 

uva) existentes no entorno, a partir dos anos 1990 [...] . (ELOY et. al., 2012, 
p. 194-195, acréscimos meus). 
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Entre as estratégias de convivência com o semiárido, e mesmo ações de 

manutenção da sobrevivência no espaço rural, observam-se procedimentos que vão 

desde ações já tradicionalmente realizadas por comunidades rurais, a outras ações 

introduzidas por projetos de intervenção no meio rural, a exemplo de cisternas de 

captação de água das chuvas60 (Fig. 4). Naquele primeiro grupo verificam-se, por 

exemplo, o chiqueiro, nome atribuído a pequenos cercados, descobertos ou não, 

geralmente feitos com estacas e utilizados para apoio à criação e manejo de animais 

como caprinos e ovinos (Fig. 5).  

A criação de animais da espécie suína e das espécies caprina e ovina ocorre 

essencialmente de maneira livre nos espaços dos próprios povoados e, ainda no 

segundo caso, em meio a áreas abertas da caatinga, numa forma muito semelhante 

àquela identificada na classificação de grupos detentores da identidade Fundo de 

Pasto (Fig. 6). Por sua feita, isso assume, muitas vezes, uma forma de exploração 

com impactos para o bioma caatinga, já que a atividade de criação dos caprinos 

compactam o solo, comprometendo o desenvolvimento da vegetação.  

Acerca das criações que circulam na comunidade, podem ocorrer inclusive 

conflitos entre comunitários tendo em vista a invasão de plantios pelos animais, o 

que envolve o impacto das próprias práticas culturais relacionadas à pecuária sob o 

relacionamento entre os integrantes da comunidade.  

Figura 4 – Cisterna de captação de água das chuvas para uso doméstico 

 
Fonte: O autor (2018). 

 
 

                                                                 
60

 Estas foram observadas em praticamente todos os núcleos. Teriam sido construídas a partir de 

meados de 2012 em alguns núcleos e, em outros, mais posteriormente.  
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Figura 5 – Cercado para criação/manejo de animais 

 
Fonte: O autor (2018). 

 
Figura 6 – Criação de caprinos e ovinos em espaço aberto em meio à caatinga 

 
Fonte: O autor (2018). 

 

Sobre os animais da espécie suína em circulação, a possibilidade de doenças 

relacionadas a verminoses também é uma realidade, tendo em vista a circulação 

daqueles em meio a espaços locais, conforme informações orais coletadas em 

assembleia realizada na Associação Quilombola em abril de 2018. Isso permite 

verificar o quão importante se tornam ações de prevenção com vistas à promoção 

da saúde em espaços rurais com tais práticas agropecuárias.  

 

3.2 A dinâmica de reprodução socioeconômica, produção agrícola e o 

destaque da mandioca e seus derivados ante as ações de desenvolvimento 

rural 

 

Como se começou a destacar na seção anterior, em meio à dinâmica de 

reprodução socioeconômica na comunidade Nova Jatobá, cuja principal atividade 
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laboral é a agropecuária de subsistência, além do aspecto da criação de animais, 

anteriormente exposto, há também o trabalho rural assalariado em fazendas da 

região, alguns serviços prestados a terceiros e, principalmente, a produção agrícola. 

Sobre a atividade agrícola cabe anotar que, apesar das limitações que desde 

há alguns anos já foram apontadas por Eloy et. al. (2012), muitos moradores ainda 

mantêm em seus lotes o cultivo irrigado de hortaliças e frutas, tais como banana, 

manga e melancia, etc., além do principal elemento de sua produção, a mandioca. 

A comunidade Nova Jatobá já foi considerada referência na produção de 

mandioca na região. Pelo potencial produtivo identificado na mesma, ela foi indicada 

para receber ações formativas que foram desenvolvidas no período de 2008 a 2009 

pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), a partir 

das quais foi formado um grupo com a participação de cerca de 60 pessoas da 

comunidade, dando-se início ao processo de beneficiamento de alguns produtos 

derivados da mandioca. Conforme expõe um dos relatos, 

Teve uma reunião com o pessoal do... com os agricultô. Daqui não 
participou ninguém. Aí um jogava pra seu lugar, um jogava pra outro. Aí 
teve um rapaz que trabalha no SAAE

61
, participou da reunião – ele era o 

assessor do prefeito – ele disse bem assim: “Não, por que não Jatobá, que 
é o maior produtor de mandioca?”. Aí foi ele, [...] foi Gean Marcelo que deu 
a ideia que era pra ser pra cá, esse curso. Quando ele deu essa ideia, o 

prefeito aceitou. Aí trouxeram o pessoal do SEBRAE pra dá o curso aqui. 
Mas cada quem puxava pra seu lugar. Só que lá não tinha ninguém daqui 
da comunidade, a única pessoa que tinha lá só foi ele, na reunião. Foi ele 

quem puxou pra cá. (QE-4). 

Após essas primeiras atividades de beneficiamento, e com a incursão da 

equipe técnica responsável pela execução do projeto Ecoforte através do IRPAA, 

ação mais recentemente desenvolvida por esta instituição no local, foi possível a 

identificação, pela referida entidade, de um potencial no que se refere às atividades 

de beneficiamento a partir da mandioca, o que levou à condução do referido projeto 

a um grupo mais restrito de mulheres da comunidade: 

[...] a partir de uma assessoria técnica anterior, né... que se fazia a essa 
comunidade, que era o de ATER mesmo, federal. Então o projeto era visitar 

as famílias e diagnosticar algumas possibilidades, né. Nesse diagnóstico 
surgiu a possibilidade de ter uma unidade de beneficiamento e um grupo 
que se interessava em beneficiar a mandioca, né, a tapioca... pra gerar 

renda e melhorar essas famílias que vivem lá nessa comunidade.  (TE-2). 

                                                                 
61

 Entidade intitulada “Serviço Autônomo de Água e Esgoto” no município. 
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Com as ações de redirecionamento das práticas produtivas a partir da 

mandioca muitos comunitários puderam empreender, para além dos alimentos 

tradicionalmente preparados, como a tapioca (ou beiju), uma diversificação com 

maiores possibilidades de atender a um mercado local florescente. Dentre as 

possibilidades de produtos oriundos da tuberosa, que é comprada diretamente de 

produtores da agricultura familiar da própria comunidade, sendo esse um dos 

maiores benefícios e incentivos à comunidade em geral, elencam-se: o pudim, o 

bolo, a torta, a lasanha, o caldo e o suco, etc. Já aqueles advindos de matéria 

extraída da mandioca, a fécula, esta que não é somente produzida localmente, mas 

também é comprada em supermercados na cidade de Juazeiro, destacam-se o 

sequilho e a peta. Enquanto algumas das entrevistadas que participam do projeto 

Ecoforte falavam sobre esses produtos derivados da mandioca, pode-se perceber 

que isso é motivo de orgulho para as mesmas na comunidade. 

Por meio do programa Ecoforte, os alimentos oriundos da fécula comprada 

em supermercados da região e aqueles produzidos a partir do beneficiamento da 

mandioca produzida na comunidade já chegaram a ser comercializados mediante 

convênio firmado no âmbito dos programas de compras governamentais, o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA). O grupo também já chegou a fornecer mediante encomendas, 

como aquelas realizadas pela Câmara dos Vereadores do município de Curaçá, ou 

aquelas realizadas para atender a eventos escolares, entre outros. Mas os canais de 

comercialização, quando o grupo está ativo, recorrem principalmente à venda 

individual. 

No trabalho com a mandioca, depois de colhida a mesma passa antes pela 

Casa de Farinha, onde é raspada, triturada e sofre um processo de transformação 

que dá origem à farinha e à fécula (massa também chamada de tapioca). O 

processo de preparo dos vários produtos ocorre no prédio da Associação 

Quilombola, espaço utilizado pelas sócias dessa organização para realizarem o 

trabalho, tendo em vista a inexistência de uma estrutura específica, o que, inclusive, 

chega a ser asseverado como uma necessidade, como se verá em algumas falas. 

No início, para o preparo de alguns produtos, utilizava-se lenha coletada a 

partir de galhos secos das árvores da caatinga. A busca da lenha era periódica, 
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tendo que ir procurá-la cada vez mais longe, visto que ia ficando escassa nas áreas 

mais próximas. Mais recentemente, com o direcionamento de equipamentos no 

âmbito do projeto Ecoforte, adquiriu-se também um fogão. 

Em relação ao processo produtivo da tuberosa, embora comunitários 

possuam uma bomba que, junto com um pequeno sistema de tubulação feito com 

encanação comum, captam água do rio São Francisco, o cultivo irrigado da 

mandioca se completa mediante a utilização de procedimentos artesanais, pois para 

a condução da água até as leiras onde se planta a mandioca, os quilombolas 

escavam valetas, uma espécie de canal, no chão, e o revestem com cimento. A 

depender do tamanho da área plantada, antes de chegar à plantação a água às 

vezes passa por uma espécie de tanque de cimento ou buraco, onde, após breve 

processo de estocagem, é distribuída para os lotes. Quando a água que é conduzida 

para uma determinada área (ou “quadro”) a deixa completamente regada (“enche o 

quadro”), é efetuada a troca para outra área, tapando com barro a passagem da 

água para o “quadro” já regado. Quanto ao processo de plantio da mandioca, 

constroem morros de terra e inserem no mesmo a estaquia (ou “tote”) da mandioca, 

o qual após alguns dias começa a brotar, dando origem a uma nova planta. 

Mesmo que a produção tenha diminuído, a oferta do produto (mandioca) não 

cessa, conforme ressaltado por entrevistada: “Porque aqui a comunidade é grande, 

aí uns plantam lá naquela outra, outros plantam lá em baixo, uns aí na beira do rio. 

Aí só quem mais fornece o mercado produtor de Curaçá é o pessoal daqui.” (QE-4). 

Esse contexto produtivo da mandioca e seus derivados também pode 

fornecer algumas bases para que se avaliem aspectos da divisão sexual do trabalho 

e mesmo os reflexos dos papeis de gênero no contexto da segurança alimentar. 

Algumas análises mais aplicadas ao tema são categóricas em sua avaliação do 

aspecto das relações de gênero no campo da produção rural quilombola. Atesta-se, 

por exemplo, que “As desigualdades entre homens e mulheres estruturam as 

relações de poder e de produção no campo e informam a relação que as mulheres 

quilombolas têm com as políticas públicas de desenvolvimento rural. [...] A base 

material desse processo se expressa na divisão sexual do trabalho [...].” (CRUZ, 
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2008, s/p). E, enquanto um processo historicamente construído, é como algo natural 

que tudo isso passa a ser compreendido em meio às relações dos sujeitos62. 

No âmbito de Nova Jatobá e das políticas de desenvolvimento rural que a 

mesma tem acesso, cabe investigar mais a fundo como se estruturam as relações 

sociais e de poder segundo as representações a partir das quais se estruturam os 

papeis e a figura do masculino e do feminino. Em todo caso, no que se refere ao 

contexto da investida do projeto Ecoforte pode-se destacar a possibilidade de um 

protagonismo como forma de autodeterminação das mulheres quilombolas 

envolvidas a partir do aproveitamento do referido potencial produtivo local. E ela se 

iniciou mediante visualização da oportunidade de beneficiar a mandioca, mas no 

momento atual já apresenta perspectivas de envolver também o potencial frutífero 

da comunidade.  

3.3 Aspectos culturais 

Nova Jatobá possui algumas práticas locais que representam as expressões 

culturais de seus moradores, a exemplo de festividades religiosas, como a Festa de 

São José, e práticas religiosas de matrizes africanas, como o candomblé, além de 

evento esportivo que proporciona momentos de lazer na comunidade, o 

Campeonato de Futebol Zumbi dos Palmares.  

Como ação fundamental quanto à afirmação identitária e à manifestação dos 

aspectos culturais e da busca pelo respeito à identidade étnica, verifica-se a Festa 

Zumbi dos Palmares (Fig. 7), atualmente realizada durante dois dias no mês de 

Novembro, com programações alusivas à celebração da consciência negra.  

A festa de Zumbi, que em 2017 cumpriu a sua 17ª edição, foi realizada pela 

primeira vez no povoado de Rompedor, e só depois foi transferida para o povoado 

Nova Jatobá. Nela ocorre a manifestação de várias tradições culturais, entre as 

quais: o reisado, a roda de São Gonçalo, a roda de terreiro, roda de capoeira, peças 

                                                                 
62 Sabe-se que no âmbito do trabalho com a mandioca, por exemplo, em geral as mulheres costumam 

desempenhar atividades mais manuais, como a raspagem (retirada da casca) da mandioca, e etapas 
finais de processamento de alimentos a partir de matérias geradas na casa de farinha ou mesmo em 

suas casas (como a produção da puba), quando da colheita, enquanto os homens se encarregam das 
funções mais “pesadas”, sobretudo nas atividades de colheita e de processamento da tuberosa. 
Contudo, estes costumam ficar mais responsáveis também pela parte mecanizada do processo, 

comercialização da mercadoria e processos de tomada de decisão, enquanto chefes daquelas 
famílias que os possui.  



    102 

 

 

 

teatrais e musicais, etc., atraindo, assim, as pessoas do entorno. Outros povos da 

região também costumam participar do evento, celebrando a identidade e cultura 

negro-quilombola em consonância com a sua própria cultura, como os indígenas de 

comunidade pertencente à tribo Atikum, os quais são originários da Terra Indígena 

Atikum, localizada na Serra Umã, no estado pernambucano (BATISTA, 2009), mas 

há muito tempo se fixaram em território próximo à comunidade Nova Jatobá. 

Figura 7 - Material de divulgação da 17ª Festa Zumbi dos Palmares 

 
Fonte: Lagoa Grande Notícias (2017)

63
 

 

Outro ponto estratégico, articulando realidade local e contexto nacional, diz 

respeito sobre até que ponto esses aspectos identitários e culturais da comunidade 

têm sido considerados, por exemplo, no âmbito educacional; como têm sido 

contextualizados em meio ao processo de educação formal, sobretudo pela 

perspectiva de atendimento da Lei 10.639/2003, que determina a obrigatoriedade do 

ensino da História e Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos da educação 

básica.  

                                                                 
63

 Disponível em:<http://lagoagrandenoticias.com/2017/11/25/curacaba-comunidade-quilombola-nova-
jatoba-esta-em-festa-neste-sabado25/>. Acesso em: 20 jan. 2018. 

http://lagoagrandenoticias.com/2017/11/25/curacaba-comunidade-quilombola-nova-jatoba-esta-em-festa-neste-sabado25/
http://lagoagrandenoticias.com/2017/11/25/curacaba-comunidade-quilombola-nova-jatoba-esta-em-festa-neste-sabado25/
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Nessa área a comunidade foi contemplada com uma escola quilombola que 

compreende até o quinto ano do ensino fundamental (Escola Municipal Aparecida do 

Norte), tendo sido desativados outros dois modestos equipamentos públicos de 

educação, menores e mais antigos. Cabe futuramente acompanhar em que medida 

o ensino prima pela valorização da cultura local e atende à proposta de promoção de 

uma educação escolar quilombola. A esse respeito, a fala de um dos Quilombolas 

Entrevistados (QE-11) já apresenta alguns elementos que são elucidativos acerca 

dessa questão. Exprime, pois, um cenário favorável em relação à unidade escolar 

interna à comunidade, mas defende que o mesmo não ocorre em relação às escolas 

do centro urbano do município: 

[...] as escolas que recebe as pessoas aqui, de lá da nossa comunidade, a 

maioria delas ainda não identifica esse pessoal como quilombola, ainda não 
trabalha, que eu acho outro absurdo! [...]. Porque... o conselho nacional de 
educação e... a questão das lei da educação diz que toda e qualquer escola 

e departamento ou unidade escolar que receber alunos quilombola ou 
indígena ele tem que adaptar, né, as suas questões curricular, os seus 
plano de coisa pra poder receber esse pessoal. E nós ainda, nós dento de 

Curaçá não conseguimos. A única escola que [...] trabalha a questão da 
educação quilombola é a própria escola lá do Jatobá, mas as que recebe 
aqui nem identificou aluno, não coloca lá como quilombola, e nem também 

trabalha! Quando chega na época da... da semana da consciência negra, 
eles começa a botar os aluno pra fazer um trabalho sobre aquela semana. 
Mas também passou aquilo dali... (QE-11). 

 

3.4 Ações, programas e políticas públicas de desenvolvimento e Extensão 

Rural na comunidade Nova Jatobá 

Dentre as poucas comunidades remanescentes quilombolas oficialmente 

reconhecidas na região, e que ao mesmo tempo têm sido foco de programas e 

ações de desenvolvimento rural, convivência com o semiárido ou de ATER, ainda 

que não específicos para esse segmento, insere-se a comunidade de Nova Jatobá, 

certificada pela FCP no ano de 2008. Nos últimos anos a mesma tem sido foco de 

alguns programas e ações apoiados por órgãos públicos e privados e executados 

principalmente por Organizações Não Governamentais (ONGs) e outras entidades 

congêneres atuantes na região, embora isso não signifique que todas as ações 

considerem o fato de se tratar de uma comunidade remanescente quilombola. 

Algumas ações se orientam tão somente ao aspecto de comunidade rural e/ou de 

agricultores familiares. 
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As ações institucionais de desenvolvimento e Extensão Rural na comunidade 

têm sido desenvolvidas no âmbito de diferentes instituições com maior ou menor 

grau de intervenção local, entre as quais: a extinta Empresa Baiana de 

Desenvolvimento Agrícola (EBDA), a Companhia de Ação Regional (CAR) e o 

Instituto Mata Branca (IMB), que já executaram algumas ações junto à comunidade, 

assim como o Centro de Economia Solidaria (CESOSL); a Cooperativa Agropecuária 

Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá (COOPERCUC), atualmente atuando no local, 

e o Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (IRPAA), ao qual a 

própria COOPERCUC está relacionada, entre outras. Mais recentemente passou a 

haver também possibilidade de concorrer e vir a ter acesso a ações no âmbito do 

Programa Bahia Produtiva e do Projeto Quintais Produtivos, seja como segmento 

rural, ou como quilombola. 

Dentre as ações mais recentes na comunidade constam o Projeto de 

Desenvolvimento Rural Sustentável na Região Semiárida da Bahia (Projeto Pró 

Semiárido – PPSA)64, iniciado pela COOPERCUC algum tempo antes de se iniciar 

esta pesquisa, e o Programa de Ampliação e Fortalecimento das Redes de 

Agroecologia e Produção Orgânica (Programa Ecoforte), que nos primeiros 

momentos que marcaram o início da escrita do presente trabalho já se encontrava 

em fase de conclusão, após aproximadamente dois anos sendo executado através 

do IRPAA, e tendo sido totalmente finalizado no primeiro trimestre do ano de 2018. 

Por sua atuação na comunidade, aliada à proeminência na condução de ações 

direcionadas ao meio rural nessa região, no ano de 2016 ambas as instituições 

foram contatadas e apresentadas aos objetivos e procedimentos propostos no 

projeto de pesquisa estipulado. Somente aquela última consentiu em participar. 

                                                                 
64

 Projeto desenvolvido com financiamento do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola 
(FIDA), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), no âmbito da Companhia de 

Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), e o Estado da Bahia. Conforme informações de Relatório 
de Supervisão elaborado pelo FIDA (2015), entre os objetivos do Pró Semiárido estão: “Contribuir 
para a redução da pobreza rural por meio da geração de renda, aumento da produção e criação de 

oportunidades de trabalho no âmbito agrícola e não agrícola, e do desenvolvimento do capital 
humano e social, com foco especial em mulheres e jovens”. 
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3.5 O IRPAA, sua presença em Nova Jatobá e a condução do projeto Ecoforte 

na comunidade e região 

Iniciado formalmente como uma fundação, em 1990, paralelo ao 

desenvolvimento de movimentos sociais (sindicais, populares, associativos e 

religiosos, etc.), o IRPAA foi idealizado por diferentes atores, considerados sócio 

fundadores, destacando-se: a) o religioso Dom José Rodrigues de Souza, bispo do 

município de Juazeiro por 27 anos, e que teve forte atuação social, política e 

religiosa no Nordeste, sobretudo com a crítica às desigualdades sociais. Ele seria o 

autor do lema tão citado: “No Nordeste não falta água. Falta justiça!”; b) Harald 

Schistek (ou Haroldo), o qual, segundo Macedo (2004, p. 130), é austríaco, ex-padre 

(tendo atuado na Diocese de Juazeiro), agrônomo (formado em Juazeiro) e também 

já foi dirigente da instituição; e c) José Moacir dos Santos, técnico agrícola com 

histórico de atuação diretiva na instituição. 

Considerado uma entidade de caráter não governamental, o IRPAA presta 

serviços de formação, assistência e assessoria sobretudo no âmbito da Convivência 

com o Semiárido, seja com a instrução pedagógica de agentes da educação formal, 

buscando apoiar-se em valores da pedagogia freireana, seja com a difusão de 

tecnologias no meio rural, que, a depender da forma como se processe, pode 

contrastar com os mesmos princípios educativos de base freireana.  

Atuando fundamentalmente na linha de Convivência com o Semiárido, sem 

deixar de submeter-se aos princípios de desenvolvimento rural na região, o IRPAA, 

que possui sede no município de Juazeiro-BA, também desenvolve ações de ATER 

em várias localidades, no âmbito de chamadas públicas direcionadas a partir de 

investimentos públicos e também mediante convênios com instituições privadas, 

mantendo o caráter público das ações consoante as diretrizes governamentais. Ele 

encontra-se em atuação na comunidade de Nova Jatobá há sete anos, já tendo 

desenvolvido diferentes ações.  

No período em que se iniciou a presente pesquisa a instituição desenvolvia o 

Projeto Ecoforte-Redes, no âmbito da Chamada Pública nº 2014/005 - Redes 

ECOFORTE – Seleção Pública de Projetos de Redes de Agroecologia, Extrativismo 

e Produção Orgânica (FBB e BNDES, 2014), embora o IRPAA não tenha sido 
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selecionado na primeira chamada, mas apenas depois de efetuar a segunda 

tentativa, no ano seguinte.  

Acerca do programa Ecoforte, este faz parte do Plano Nacional de 

Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo) do Governo Federal e tem como 

objetivo o fortalecimento e a ampliação das Redes, Cooperativas e Organizações 

Socioprodutivas e Econômicas de Agroecologia, Extrativismo e Produção Orgânica. 

Por sua vez o Planapo, também conhecido como Brasil Agroecológico, é 

elaborado e executado pela Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção 

Orgânica (CIAPO), composta por órgãos do Poder Executivo Federal, e se define 

como um instrumento da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 

(PNAPO)65, instituída pelo Decreto nº 7.794/2012, o qual define, em seu Art. 1º, os 

objetivos dessa política: 

[...] integrar, articular e adequar políticas, programas e ações indutoras da 
transição agroecológica e da produção orgânica e de base agroecológica, 
contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da 

população, por meio do uso sustentável dos recursos naturais e da oferta e 
consumo de alimentos saudáveis. (BRASIL, 2012).  

O controle do Planapo se estabelece através de ação conjunta do governo 

com a sociedade civil, mediante composição paritária da Comissão Nacional de 

Agroecologia e Produção Orgânica (CNAPO), pelos dois segmentos, buscando a 

participação e o controle social nas ações gestoras desse plano66. 

Tratando-se de uma conquista recente, tendo sido lançado em 2013, o 

primeiro ciclo do Planapo compreendeu o triênio de 2013-2015. Dando-se 

continuidade às ações bem sucedidas desse período inicial do plano, estipulou-se 

um segundo ciclo para o quadriênio 2016-201967, permanecendo o direcionamento 

das atenções do governo federal quanto à agroecologia e a produção orgânica no 

país (RUANO, 2016). 

                                                                 
65

Como um resumo possível para o quadro geral das ações, tem-se: a política (PNAPO), o plano 

(Planapo), o programa (Programa de Ampliação e Fortalecimento das Redes de Agroecologia e 
Produção Orgânica – Programa Ecoforte), o projeto, que traz uma especificação dentro do programa 
(Ecoforte-Redes) e, por fim, a ação/atividade (apoio a projetos territoriais de redes de agroecologia, 

extrativismo e produção orgânica, voltados a práticas sustentáveis a partir de produtos da 
sociobiodiversidade, etc.). 

66
 Disponível em: http://www.mda.gov.br/planapo/. Acesso em: 13 fev. 2018. 

67
 Instituído através da Portaria Interministerial nº 1, de 3 de maio de 2016. 

http://www.mda.gov.br/planapo/
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Além do Planapo/Brasil Agroecológico, este que visa à produção de alimentos 

saudáveis atrelada à conservação dos recursos naturais, também a Assistência 

Técnica e Extensão Rural compõem um dos onze eixos explicitados dentre os 

instrumentos a serem mobilizados pela PNAPO. Conforme o Art. 4º e respectivos 

incisos presentes no instrumento normativo que a rege: 

Art. 4º  São instrumentos da PNAPO, sem prejuízo de outros a serem 

constituídos: 
I - Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica - PLANAPO; 
II - crédito rural e demais mecanismos de financiamento; 

III - seguro agrícola e de renda; 
IV - preços agrícolas e extrativistas, incluídos mecanismos de regulação e 
compensação de preços nas aquisições ou subvenções; 

V - compras governamentais; 
VI - medidas fiscais e tributárias; 
VII - pesquisa e inovação científica e tecnológica; 

VIII - assistência técnica e extensão rural; 
IX - formação profissional e educação; 
X - mecanismos de controle da transição agroecológica, da produção 

orgânica e de base agroecológica; e 
XI - sistemas de monitoramento e avaliação da produção orgânica e de 
base agroecológica. (BRASIL, 2012). 

 

Em seus objetivos de atuação a PNAPO e a PNATER estão relacionados e se 

reforçam mutuamente. Ambas têm como elemento norteador o enfoque sobre 

princípios de base agroecológica com vistas a um desenvolvimento em bases 

sustentáveis. Integrando a primeira, o Planapo ainda visa aumentar a oferta de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) com viés agroecológico, unificando, 

assim, princípios que passam a ser comuns às duas políticas. 

Nota-se que, circunscrito às determinações do PLANAPO e da PNAPO, o 

Ecoforte visa apoiar tanto o cumprimento de exigências sociais (geração de 

emprego e renda), quanto socioambientais (produção em bases sustentáveis e 

conservação da biodiversidade).  

Em âmbito geral os recursos do Ecoforte provêm da Fundação Banco do 

Brasil, do Fundo Amazônia e do Fundo Social do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)68. Tal projeto prevê a estruturação 

                                                                 
68

 Também participam (ou participaram) do programa outras instituições e até ministérios: a 
Secretaria-Geral da Presidência da República; o então Ministério do Desenvolvimento Agrário e o 

então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, extintos durante o mandato do 
presidente Michel Temer, em maio de 2016, tendo sido fundidos no Ministério do Desenvolvimento 
Social e Agrário; o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; o Ministério do Meio 

Ambiente; o então Ministério do Trabalho e Emprego, também reestruturado em 2016; a Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab); e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).  
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(implantação ou melhoria) de empreendimentos ou unidades de referência e que 

estejam engajadas na produção orgânica, extrativista e/ou de base agroecológica. 

Nesse sentido, como se verifica, por exemplo, no documento da Chamada Pública 

nº 2014/005, ele tem como objetivo “[...] o apoio a projetos territoriais de redes de 

agroecologia, extrativismo e produção orgânica, voltados à intensificação das 

práticas de manejo sustentável de produtos da sociobiodiversidade e de sistemas 

produtivos orgânicos e de base agroecológica.” (FBB e BNDES, 2014, p. 3) 69. 

Ainda sobre as condições estipuladas à participação na chamada pública: “Os 

projetos devem ter por finalidade a promoção de benefícios a agricultores familiares, 

assentados da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais e indígenas, bem 

como a suas organizações econômicas, tais como empreendimentos rurais, 

cooperativas e associações.” (FBB e BNDES, 2014, p. 4). 

Na comunidade Nova Jatobá, esse projeto começou em março de 2016, com 

prazo máximo de execução de até 24 meses, e no desenvolvimento das atividades 

de beneficiamento da mandioca e matéria derivada estariam envolvidas diretamente 

dez mulheres, as quais também integram uma das formas organizativas locais, a 

Associação Quilombola de Desenvolvimento Comunitário da Fazenda Nova Jatobá e 

Circunvizinhanças, sendo esta uma das prerrogativas à participação no Programa 

Ecoforte. Nesse sentido, para que o empreendimento pudesse participar do 

programa, deveria representar alguma rede de agroecologia, extrativismo e 

produção orgânica, através de uma instituição associativa ou cooperativa. No caso 

da associação quilombola de Nova Jatobá, que representa o empreendimento 

beneficiado, ela se mantém vinculada à representação da Rede Sabor Natural do 

Sertão (RSNS)70, recentemente remodelada com a denominação Central da 

                                                                 
69

 No caso observado, ainda que se constate alguma utilização de ingredientes convencionais na 
preparação de alguns produtos, a exemplo do açúcar e da fécula comprados em supermercados, 

trata-se de uma produção em bases orgânicas.  

70
 Rede de beneficiamento e comercialização de produtos oriundos da agricultura familiar da região 

semiárida. Conforme informações disponíveis em sua homepage, “A Rede Sabor Natural do Sertão, 

RSNS, é um espaço de discussão e articulação política que agrega organizações formais e informais 
de agricultores, comunidades tradicionais e entidades de apoio à agricultura familiar no semiárido 
brasileiro. É constituída por empreendimentos e ent idades que articulam ações em torno do 

beneficiamento e comercialização dos produtos da Agricultura Familiar.” (RSNS, [20--?]). Consta em 
seu histórico que “A Rede [...] surgiu no estado da Bahia a partir de um trabalho desenvolvido pelo 
IRPAA [...] junto às mulheres moradoras das comunidades rurais Canudos, Uauá, Curaçá em parceria 

com a Pastoral Rural da diocese de Paulo Afonso e Juazeiro.” (Idem, grifos originais).  
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Caatinga, a partir de sua institucionalização por meio da Central de Comercialização 

das Cooperativas da Caatinga. 

Em Nova Jatobá, apesar de serem assistidas diretamente apenas dez 

pessoas através do projeto Ecoforte, a equipe técnica atende ao todo a um grupo de 

vinte pessoas locais, segundo relatos da participante TE-2, sendo ele composto 

pelas dez mulheres que são beneficiárias diretas do programa (pois além de serem 

assistidas com as capacitações, são as responsáveis pela execução da atividade de 

beneficiamento para a qual foram direcionados os equipamentos de infraestrutura, 

em nome da associação), e dez pessoas que são beneficiárias indiretas, pois 

apenas estariam sendo assistidas com formações e visitas, sem ser contemplados 

com os equipamentos de infraestrutura no âmbito do Projeto Ecoforte, nem 

participando, portanto, da atividade de beneficiamento. Todas essas vinte pessoas 

fazem parte da RSNS/Central da Caatinga. Dessa forma, o grupo assistido no 

âmbito do projeto Ecoforte na comunidade de Nova Jatobá compõe ainda, a partir de 

sua representação coletiva pela associação comunitária, um conjunto maior formado 

por um total de dez grupos da região, ou seja, dez empreendimentos que fazem 

parte da referida rede e que são assessorados pela equipe técnica do IRPAA. 

Portanto, além do empreendimento de Nova Jatobá-Curaçá, há outros nove 

assistidos, abrangendo-se assim outras comunidades e suas respectivas vocações 

produtivas (mel, ovos, umbu, etc.) em diferentes municípios do semiárido norte 

baiano: Juazeiro, Casa Nova, Sento Sé e Remanso71. 

Dentre as exigências ao funcionamento das unidades de beneficiamento no 

âmbito do Ecoforte, e que foram executadas no empreendimento em que laboram as 

dez mulheres assistidas em Nova Jatobá, situa-se a instalação de sistema de 

tratamento da água utilizada no processamento dos produtos, em parceria com a 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

(CODEVASF), visando atender às exigências da Vigilância Sanitária quanto aos 

padrões sanitários de funcionamento.  

                                                                 
71

As usuárias de Nova Jatobá constituem o único grupo quilombola entre os dez empreendimentos 
que acessam o projeto na região, dos quais também fazem parte grupos com identidade de fundo de 
pasto, outros grupos formados por mulheres e grupos de apicultores, entre os demais grupos de 

agricultores em geral. 
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No âmbito do projeto Ecoforte também houve ação motivadora de valorização 

da biodiversidade local na comunidade: a distribuição, em parceria com a Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Semiárido, de mudas de umbuzeiro 

(Spondias tuberosa) e maracujá do mato (Passiflora cincinnata) que foram plantadas 

pelas dez participantes em áreas da caatinga, buscando-se contribuir com a 

conservação de uma espécie nativa, orientação comum nos atuais projetos de 

desenvolvimento rural atrelados a uma perspectiva de agroecologia e 

desenvolvimento sustentável. 

Há anos atuando em meio à realidade local, a entidade IRPAA busca 

continuar em exercício na comunidade mantendo pessoas em atuação na mesma, 

pois aguarda o resultado de chamada pública para a execução do “Ecoforte 2”, 

como referem-se os extensionistas ao novo ciclo de atividades de assessoria que 

deverá compreender, igualmente ao ciclo anterior, um período de dois anos. Nesta 

nova etapa a equipe pretende prestar assistência tanto ao beneficiamento da 

mandioca quanto ao processamento de frutas, atividade para a qual foram doados 

alguns equipamentos ainda no âmbito do “Ecoforte 1”. 

Com o apoio a dez pessoas do segmento feminino (e vinte envolvidas em 

atividades formativas, ao todo) viabilizado através do projeto Ecoforte na 

comunidade, tem-se, portanto, uma oportunidade fundamental para que se 

potencialize o lugar ocupado pela mulher no contexto da segurança alimentar e sua 

participação no processo de etnodesenvolvimento72 local, isso se for capaz de 

contribuir para a autonomia do grupo envolvido, o que só se efetiva, inclusive, se 

não se manter um estado de dependência (tecnológica, econômica, etc.) em relação 

ao mesmo. 

                                                                 
72

Trata-se da manutenção dos aspectos socioculturais e da base étnica de dado grupo no processo 
de desenvolvimento. É referido como o “desenvolvimento de grupos étnicos no interior de sociedades 
mais amplas” (STAVENHAGEN, 1984, p. 41), considerando-se as especificidades. Para o autor 

citado “Os planejadores e políticos de todo o mundo têm que lidar com fatores étnicos no 
desenvolvimento.” (STAVENHAGEN, 1984, p. 40). No âmbito de chamada pública para seleção de 
entidades executoras de serviços de assistência técnica e extensão rural para povos e comunidades 

tradicionais, lançada em 2015 por meio da BAHIATER, SDR e SEPROMI, também há definição para 
o termo, sendo conceituado como a “mudança no ritmo de aquisição de tecnologia e de 
transformações nos modos de produção que contempla, fundamentalmente, o conhecimento local, a 

segurança alimentar e territorial, o manejo ambiental de forma sustentável e a promoção da 
autonomia da etnia envolvida.” (BAHIA, 2015). 
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4. OBJETIVOS DA PESQUISA 

Tendo em vista a necessidade de compreender quais são e como funcionam, 

sócio-histórica e ideologicamente, as Representações Sociais e os sentidos que 

perpassam o imaginário e o discurso de quilombolas e extensionistas acerca da 

Extensão Rural no contexto da Comunidade Remanescente de Quilombo Nova 

Jatobá, Curaçá-BA, traçam-se os seguintes objetivos de pesquisa: 

4.1 Objetivo geral: 

 Analisar as representações sociais de quilombolas e extensionistas acerca da 

Extensão Rural em sua articulação com o contexto da identidade étnica, na 
Comunidade Remanescente de Quilombo Nova Jatobá, Curaçá-BA, por meio 

da contextualização de concepções e dos sentidos atribuídos aos objetos 
simbólicos em questão. 
 

4.2 Objetivos específicos: 

 Identificar e discutir o conceito de Extensão Rural no âmbito da agricultura 

familiar e do desenvolvimento rural quilombola e sua relação com as 
especificidades desse segmento, bem como com a realidade da comunidade 

abordada. 
 

 Investigar a produção de sentidos em torno das ações de ATER e do contexto 

quilombola a partir dos discursos mobilizados pelos extensionistas e pelos 
quilombolas. 

 

 Especificar as representações sociais em torno das condições de execução 

de ações de desenvolvimento rural e de ATER a partir de seu julgamento 
pelos praticantes, usuários e espectadores, na Comunidade Remanescente 
de Quilombo Nova Jatobá. 

 

Debruça-se, assim, sobre as percepções dos próprios agentes envolvidos e 

de alguns espectadores acerca de características, resultados e outras questões 

fundamentais inerentes à execução de ações de ATER, especialmente aquelas 

inseridas numa política de desenvolvimento rural e materializadas no âmbito de um 

projeto de apoio a uma unidade de beneficiamento integralmente representada pela 

força de trabalho feminina e imediatamente sujeita a determinações de produção em 

bases agroecológicas e orgânicas. 

Ao buscar a identificação das orientações de extensionistas e quilombolas em 

torno de uma ação, bem como da produção discursiva desses atores dispostos de 
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um lado e de outro do processo, profissionais e usuários (e outros que, embora não 

diretamente envolvidos nas ações também compartilham de seu processo 

representacional enquanto espectadores), além da prática extensionista mediada 

através de uma instituição com foco em atividades da agropecuária familiar e no 

desenvolvimento da comunidade quilombola em questão, contribui-se com uma 

produção de conhecimento relevante que seja capaz de, por exemplo, auxiliar em 

processos de tomada de decisão, inclusive subsidiar formuladores e executores de 

políticas de desenvolvimento rural e ações de ATER, sobretudo ante a necessidade 

de superação da persistente episteme da “neutralidade racial” em sua estruturação. 

Assim, para a melhoria das formas de implementação, controle e avaliação dessas 

ações73, esta pesquisa pode propiciar, a partir de um enfoque e destaque da 

realidade sociocultural deste segmento, o fortalecimento de ações, projetos e 

políticas públicas de desenvolvimento rural que possam melhor dialogar com a 

realidade e a dimensão das relações raciais desses grupos, tendo em vista as suas 

especificidades histórico-socioculturais. 

Além do mais, a partir da análise de discurso e da análise das 

Representações Sociais dos sujeitos deste estudo, como de quaisquer outros, 

confere-se aos mesmos uma possibilidade de reflexão acerca de suas próprias 

práticas, propiciando-lhes também novas possibilidades de compreensão e de 

ressignificação dessas práticas e de sua própria realidade. Dessa forma, busca-se a 

construção de um conjunto de subsídios que possam contribuir para a avaliação de 

determinados contextos partindo-se das formas de compreensão dos próprios 

envolvidos diretos, ainda que em caráter de subjetividade. 

 

                                                                 
73

Embora não figure como um objetivo primeiro deste trabalho e embora se considere o fato de que a 

abordagem aqui proposta não tenha ainda ganhado destaque no quadro teórico metodológico da 
análise de políticas públicas, mas sim enfrente possíveis limitações, conforme o argumento de outros 
exploradores da questão: “Salienta-se que a TRS traz uma visão ampla e mais subjetiva em busca de 

interpretar a realidade socialmente construída por um grupo, não sendo adequada para uma análise 
objetiva e formal dos processos que compõe uma Política Pública.” (MASSUQUETO, 2016, p. 141).  
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Dentre as atividades que compunham a fase de planejamento da pesquisa foi 

fundamental o contato inicial com a instituição para conhecer os interlocutores 

principais da equipe técnica, proceder à apresentação da proposta de pesquisa e 

realizar uma primeira sondagem tanto das ações em curso quanto da comunidade 

atendida. 

Quanto ao lócus de investigação, esta pesquisa se debruçou sob a realidade 

da Comunidade Remanescente de Quilombo Nova Jatobá, no município de Curaçá-

Bahia, a cerca de 550 quilômetros da capital, Salvador. Tal comunidade se define 

enquanto um grupo com formação de identidade sociocultural e trajetória histórica 

particulares, asseveradas a partir do autorreconhecimento. Sua seleção se deu a 

partir da verificação de um contexto rural que tem sido alvo de diferentes ações de 

intervenção, tendo sido, mais recentemente, espaço de execução de um projeto que 

visou apoiar a atividade de beneficiamento da mandioca (Manihot esculenta Crantz) 

e comercialização de seus derivados com uma perspectiva agroecológica, cujas 

atividades e procedimentos que envolvem a equipe técnica e as dez envolvidas 

diretas também se inserem no âmbito da discussão sobre ações e direcionamentos 

de ATER.  

Para a gravação das entrevistas foram selecionados dois dos cinco 

extensionistas do IRPAA que possuem histórico de atuação na comunidade, 

conforme o Quadro 2, que indica o sexo e os níveis e áreas de formação de todos os 

extensionistas relacionados ao projeto Ecoforte, compreendendo aqueles que estão 

na equipe atualmente e aqueles que já fizeram parte dela algum dia. Os dois 

participantes, um do sexo masculino (30), outra do sexo feminino (30), foram 

selecionados segundo o grau de envolvimento e responsabilização no projeto e 

mesmo a ligação com aquele, já que nem todos os cinco extensionistas estavam 

formalmente integrados à equipe quando da abordagem. Esses aspectos, somados 

à própria acessibilidade dos profissionais, sobre a qual também influenciaram, foram 

fatores determinantes no processo de participação na pesquisa. 
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Quadro 2 – Sexo e níveis e áreas de formação dos cinco extensionistas 

relacionados ao projeto 
 

Sexo 

Níveis e áreas de formação 

Nível superior Nível médio-técnico 

Geografia Gestão 

ambiental 

Técnico 

agrícola 

Técnico em 

alimentos 

Masculino X - X - 

Feminino - X X - 

Feminino X - - - 

Feminino - - X - 

Feminino - - - X 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Quanto aos participantes quilombolas, foram selecionadas 11 pessoas, sendo 

três homens e oito mulheres. Do grupo feminino entrevistado, sete mulheres (idades: 

25, 31, 31, 28, 38, 45, 54) são beneficiárias diretas das últimas ações que estiveram 

em curso na comunidade através do IRPAA e que aqui serão abordadas a partir dos 

discursos produzidos. Em relação aos demais participantes da comunidade, 

procedeu-se à inclusão de quatro quilombolas não participantes de tais ações em 

curso (idades: 45, 70, 73, 74), cujo contato observou critérios relacionados à 

verificação da história e da memória local, sendo dois contatados ao caso, e dois 

definidos previamente. Tem-se, no Quadro 3, um detalhamento desse grupo de 

participantes. 

Quadro 3 – Número de quilombolas entrevistados segundo o sexo, idade, nível de 

escolaridade e relação com recentes ações desenvolvidas na comunidade 
 

Variável %/Qtde. 

Sexo 

 Masculino 

 Feminino 

 

27% = 3 

73% = 8 

Idade 

 25-40  

 40-55  

 55-74  

 

45% = 5 

27% = 3 

27% = 3 

Escolaridade 

 Não alfabetizado 

 Fundamental incompleto 

 Fundamental completo 

 Médio incompleto 

 Médio completo 

 

27% = 3 

18% = 2 

9% = 1 

27% = 3 

18% = 2 

Relação com as ações recentes 

 Usuárias 

 Espectadores 

 

64% = 7 

36% = 4  

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Ainda sobre os critérios de inclusão dos quatro entrevistados na condição de 

espectadores, foram considerados os aspectos de geração e gênero (requerendo-se 

a participação de pessoas de ambos os sexos e de pelo menos dois idosos, tendo 

participado três), e mesmo a influência da experiência representativa e do histórico 

de liderança junto à estrutura organizativa da comunidade, sendo três participantes 

nessa condição74. Tais critérios se devem à necessidade de compreender diferentes 

possibilidades de posicionamento ante as ações desenvolvidas na comunidade e a 

realidade da mesma, e devido à importância de se investigar o desenvolvimento da 

concepção de cada sujeito em torno da Extensão Rural e demais questões 

propostas, não obstante as percepções individuais sejam relacionadas em seu 

intercurso com as coletivas. Considera-se, nesse aspecto, que cada enunciado 

produzido tece relação com outros enunciados, e que o processo representacional 

se apoia em categorias pré-existentes na memória para reproduzir ou (re)criar 

representações, procurando um consenso em meio à disputa de sentidos para que 

possa haver a compreensão coletiva das formas de explicação da realidade.  

Os enunciados e formações discursivas a serem abordados reverberam-se 

num conjunto de falas coletadas mediante a realização de entrevista 

semiestruturada empreendida junto aos interlocutores entre novembro de 2017 e 

janeiro de 2018. Com o consentimento dos participantes, elas foram gravadas em 

áudio e posteriormente transcritas. Em conjunto com outras formas de abordagem, 

possibilitaram a análise de discurso ora proposta. 

Acerca do tipo de entrevista utilizado, conforme destacam Boni e Quaresma 

(2005, p. 75, grifos originais), 

As entrevistas semi-estruturadas combinam perguntas abertas e 

fechadas, onde o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema 

proposto. O pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente 

definidas, mas ele o faz em um contexto muito semelhante ao de uma 

conversa informal. O entrevistador deve ficar atento para dirigir, no 

momento que achar oportuno, a discussão para o assunto que o interessa 

fazendo perguntas adicionais para elucidar questões que não ficaram claras 

                                                                 
74

 De uma forma ou de outra, sem que fosse previamente determinado como critério geral de 

participação na pesquisa, todos os comunitários abordados têm ou tiveram relação com a Associação 
Quilombola, independente do menor ou do maior nível de participação atualmente assumido. Por 
exemplo, como se verificou acerca de uma entrevistada, embora já tenha sido presidente da 

organização ela não participa mais da mesma. 
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ou ajudar a recompor o contexto da entrevista, caso o informante tenha 

‘fugido’ ao tema ou tenha dificuldades com ele.  

Paralelo às entrevistas semiestruradas que servem como corpus experimental 

de análise das representações dos sujeitos, também foram realizadas entrevistas 

informais com alguns dos próprios participantes da entrevista semiestruturada e 

outros agentes, fundamentais ao esclarecimento de pontos importantes sobre a 

comunidade e sobre o contexto em análise. Neste último caso, além de sujeitos da 

própria comunidade, inclui-se também, como já foi exposto no capítulo anterior, 

profissionais que já estiveram envolvidos em processos de identificação para 

regularização fundiária na mesma, seja através do INCRA, unidade SR-29/MSF em 

Petrolina-Pernambuco, seja através da CDA, estado da Bahia. Suas colocações 

foram fundamentais para o esclarecimento de aspectos relacionados à situação de 

regularização da comunidade, concernente à identidade quilombola. A tudo isso se 

somam ainda percepções decorrentes tanto de observações in loco, quanto da 

análise de material coletado junto à própria Coordenação de Desenvolvimento 

Agrário, em Salvador-BA, referente ao Procedimento de Discriminatória 

Administrativa Rural da comunidade Nova Jatobá, realizado pelo órgão entre os 

anos de 2011 e 2014. 

No processo de desenvolvimento desta pesquisa, se buscou trazer ainda uma 

contextualização de alguns aspectos do desenvolvimento rural em contexto baiano, 

a partir da fala de dois sujeitos profissionais. Como se aponta em seções anteriores, 

no aspecto da Extensão Rural produziu-se entrevistas com dois agentes de longa 

trajetória em instituições públicas relacionadas ao processo de desenvolvimento 

desse serviço, visando contextualizar especificidades do mesmo no estado da 

Bahia, onde está circunscrito o contexto foco do presente estudo. 

A pesquisa se orienta à perspectiva da “interdisciplina” (ALVARENGA et. al., 

2011, p. 50), especialmente no aspecto da abordagem psicosociológica das 

interações e Representações Sociais dos indivíduos (MOSCOVICI, 2003) e na 

abordagem das produções discursivas. No tratamento desses dados foi utilizada a 

Análise de Discurso, de forma a buscar os sentidos e as significações da produção 

de discurso dos atores sociais, levando em conta sua identidade e suas práticas 

cotidianas. Neste contexto, “[...] a Análise de Discurso visa a compreensão de como 

um objeto simbólico produz sentidos, como ele está investido de significâncias para 
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e por sujeitos. Essa compreensão por sua vez, implica em explicar como o texto 

organiza os gestos de interpretação que relacionam sujeito e sentido.” (ORLANDI, 

2005, p. 26-27), havendo produção de sentidos até mesmo em formas particulares 

de silêncio (ORLANDI, 2007). 

As questões aqui analisadas enquanto manifestações expressas no discurso 

e constituintes de atitudes representacionais dos sujeitos são de natureza 

epistemológica e ideológica. Nesse sentido, analisa-se a (re)produção de discursos 

pelos quilombolas e extensionistas tendo em vista a necessidade de se buscar 

compreender a constituição de sentidos tanto a partir do dito, quanto do não dito, ou 

seja, as formas silenciadas do discurso (ORLANDI, 2007). A opção pela Análise de 

Discurso buscou romper com metodologias tradicionais de análise e se justifica pela 

plausividade de compreender a (re)constituição de representações sociais a partir do 

discurso, com base em seu funcionamento sócio-histórico-ideológico. 

A pesquisa foi aprovada junto ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) sob o parecer de nº 

2.364.724, e CAAE de nº 73919017.0.0000.5196, emitido em 04 de novembro de 

2017. Observam-se, portanto, as normas éticas de realização de pesquisas com 

seres humanos, procedendo-se à formalização mediante subscrição da Carta de 

Anuência, no caso da instituição, e assinatura dos Termos de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) por cada participante, respeitando-se a privacidade de 

participação voluntária. Além disso, na abordagem dos dados substituem-se os 

nomes de todos os participantes por termos especiais, de modo que seja 

resguardada a sua identidade e privacidade, e mantendo-se o anonimato. Assim, 

tem-se a seguinte designação: Quilombola Entrevistado (QE), seguido por um 

número de identificação: QE-1, QE-2, etc., e Técnico Entrevistado, seguindo o 

mesmo princípio: TE-1, TE-2. Tais formas serão seguidas pela idade do locutor, 

onde se fizer necessário para a compreensão dessa especificidade do sujeito que 

produziu o enunciado. 

Dentre as produções procedentes à finalização da pesquisa, constitui-se 

como produto obra bibliográfica que proporciona um retorno aos principais 

participantes e à comunidade envolvida. No eBook, intitulado A Comunidade 

Remanescente de Quilombo Nova Jatobá (SANTOS; ARAÚJO; FREITAS, 2018), 
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sintetiza-se alguns dos resultados possibilitando reflexão a partir da articulação de 

aspectos inerentes à essa comunidade de identidade específica e particularidades 

que envolvem um rico e complexo processo de interação e dialética no contexto do 

espaço rural e ações de desenvolvimento a este orientadas, além de inscreverem-se 

no também complexo campo das relações sócioraciais que envolve o segmento 

quilombola. 
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6. ANÁLISE DOS DADOS SOBRE AS REPRESENTAÇÕES DA 
EXTENSÃO RURAL E IDENTIDADE ÉTNICA EM NOVA JATOBÁ  

Neste capítulo abordar-se-ão as Representações Sociais de praticantes, 

usuárias e espectadores da Extensão Rural participantes deste estudo, as quais se 

reproduzem em torno de objetos postos em perspectiva no contexto da Comunidade 

Remanescente de Quilombo Nova Jatobá, Curaçá-BA. Para tanto, procede-se à 

exposição e análise de produções discursivas compostas pelas principais falas dos 

participantes e seus aspectos enunciativos, buscando os sentidos e as significações 

da produção de discurso desses entrevistados, compreendendo-se o que pode ser 

dito, quando, como e por quem, e também o não dito. 

No processo de apreensão das Representações Sociais, buscam-se 

compreender os significados estabelecidos pelos sujeitos no contexto de suas 

relações históricas e sociais, atravessamentos, flutuações e estabilização de 

sentidos a partir do exame de recursos presentes na fala/discurso/linguagem (como 

a paráfrase, a metáfora e a polissemia, etc.), ou mesmo inscritos no jogo da disputa 

de sentidos e seu funcionamento sócio-histórico-ideológico, sempre acionado no 

campo da discursividade (como o deslocamento, a antecipação, o silenciamento e a 

contradição, etc.). 

Além do simples destaque e análise de enunciados, estratégia metodológica 

mais comumente empregada em Análise de Discurso de linha francesa, na 

abordagem analítica empreendida neste estudo optou-se também por se utilizar 

parte considerável de falas integrantes do “corpus” disponível, sendo muitas delas 

expostas em sua máxima completude, tendo em vista o seu potencial de 

esclarecimento do próprio contexto em análise. Assim, analisam-se falas isoladas ou 

em conjunto a partir de quadros expositivos ou citações associadas conforme a 

convergência de sentidos. Mesmo no caso de muitas falas isoladas mantem-se a 

premissa de análise das Representações Sociais, inclusive porque a partir desta 

perspectiva teórica busca-se abordar “as respostas individuais enquanto 

manifestações e tendências do grupo ao qual ele pertence e participa e não 

enquanto indivíduo isoladamente” (POSSAMAI e GUARESCHI, 2007, p. 234 apud 

BUENO e FREITAS, 2018, p. 109). 
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6.1 As representações sociais dos quilombolas sobre a Extensão Rural e 

identidade étnica  

 

Em se tratando de um contexto de análise relacionado a um grupo que 

expressa identidade específica, notadamente uma identidade étnico-racial a partir da 

qual o próprio sujeito tende a buscar se afirmar enquanto ser social e assim definir 

sua posição no mundo e em campo, cabe, portanto, iniciar com a contextualização 

dos aspectos que informam sobre tal realidade compartilhada e seus níveis de 

significância para os próprios sujeitos. 

Verifica-se na enunciação dos comunitários entrevistados uma incursão na 

formação discursiva da valorização identitária, com um sentido de afirmação da 

identidade quilombola que, no caso da maioria, ocorre paralelo ao sentido de 

afirmação da identidade negra, conforme enunciados extraídos das respostas 

fornecidas por alguns, quando perguntados se eles se consideram quilombolas e por 

qual motivo: 

[...] o negro ele tem cultura suficiente [...] pra ensinar pra outro, porque é 
uma cultura belíssima: a sua cor, o seu cabelo, a sua maneira de falar, a 

sua maneira de se alimentar, seu jeito de ser, a sua organização... pra mim 
[...] é um orgulho imenso. [...] e não tem nada que me tire esse brilho e esse 
orgulho de ser negro e ser quilombola! (QE-11). 

Porque eu [me] considero da... quilombola, sou da comunidade. Muitos 
anos que moro aqui e me considero ser negra. (QE-5, acréscimos meus). 

Viemo de uma origem que nascemo negro, da pele escura, negra! Então 
por que a gente não se considerar quilombola? (QE-4). 

Tá na raça, tá no sangue! [...] Negra mesmo! (QE-2). 

Em uma das versões que ancoram representações da identidade negra e 

quilombola sobre a comunidade, a enunciação empreendida também explicita 

efeitos de sentidos relacionados à questão, muito discutida por correntes 

historiográficas que tratam da escravidão no Brasil, da perseguição ante a evasão e 

resistência de pessoas negras (e indígenas) a contextos de dominação: “a gente 

considera porque aí pra trás teve umas pessoa mais velhas que era tudo assim, 

como quem era índio, que teve gente assim que foi pegado assim [...] a cavalo, 

botou atrás e pegou. Aí sempre aqui a pessoa considera como quilombola.” (QE-7). 

Assim é enunciado, por uma das mulheres quilombolas entrevistadas, este aspecto 
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muitas vezes acionado em meio à memória do dizer para constituir um discurso 

histórico sobre a quilombagem brasileira, seja por quem a vive(u) na prática ou não. 

Outra enunciação em que podem ser apreendidos efeitos de sentidos também 

relacionados à formação discursiva da valorização identitária aponta as expressões 

de uma origem quilombola a partir de representações que seriam compartilhadas 

pela memória local e reproduzidas entre gerações. Paralelo a isso, ainda explicita 

um sentido de construção da identidade étnico-racial na fronteira das relações com o 

outro:  

Quando [...] eu nasci mesmo... os meus pai e... meus avô, eles já falava 

nessa origem [quilombola]. E na verdade, pela qualidade [...] a gente num 
tinha parente assim de minha qualidade [aqui, o entrevistado está 
considerando o seu tom de pele menos pigmentado], era tudo mais... sabe, 

meio pretim fechado mesmo. [...] o que eu ensinei à família mesmo, tudo, o 
pessoal daqui, era que... o pessoal da cidade dali de Curaçá gostava muito 
do pessoal daqui. O pessoal chamava os neguim de Jatobá, porque era 

nêgo mesmo! Mais a gente se sentia feliz, porque era a origem da gente, 
era o sangue da gente! (QE-8, acréscimos meus). 

Observe-se como a referida enunciação situa temporalmente os 

acontecimentos, com um tempo verbal que sempre remete ao passado (“quando [...] 

eu nasci”, “já falava”, “era”, “num tinha”, “eu ensinei”, “eles gostava”, “a gente se 

sentia”), como em muitas outras que aqui se abordam. Inscrevendo-se num discurso 

histórico, traça um comparativo, a partir do momento presente do qual se enuncia e 

em relação ao passado, no sentido de validação do que se afirma hoje acerca da 

identidade étnica tendo em vista as ocorrências pretéritas. Explicita, portanto, o 

estabelecimento de um processo histórico (influenciado por ações tanto individuais 

quanto coletivas) de estabelecimento da identidade, inclusive num contexto de 

relacionamento entre aqueles que são “de dentro” e os que são “de fora” da 

comunidade. 

Quadro 4 
Os sentidos atribuídos à identidade quilombola 

O que entendem por ser quilombola? 

Participante Depoimento 

QE-1 “Lutar pelos seus direito!” 

QE-2 “É não se renegar! Que nem Zumbi lutou, né? Zumbi dos Palmares lutou muito 
pela liberdade. E é isso que a gente quer, lutar para conseguir nossos objetivos” 

QE-3 “Ser quilombola é a nossa origem! Se somos quilombola, temos mais que 

aceitar!” 

QE-4 “Ser quilombola é a gente ter direitos e deveres de chegar num órgão e gritar, e 
lutar pelo seu objetivo. Porque o que tem lá dentro dos órgãos [...] o governo 
federal aplica nos direitos dos quilombolas, porque somos gentes de tradições 

negras, de baixa renda. É isso que a gente tem direito e somos quilombolas, 
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porque quilombolas são diferente de outra origem.” 

QE-5 “Pra mim, ser quilombola hoje é tudo!” 

QE-6 “Ser quilombola, pra mim, é... porque aqui a gente tem, é... nóis recebemos 

pessoas mais importante que realmente querem ajudá a gente, é... acho que 
tem uma, mais é... mais valores. Tudo de bom pra nóis.”  

QE-7 “Eu entendo assim, nessa parte. Porque a pessoa foi se criano, e a pessoa foi 
passano pra gente sobre os mais véio, que já... tratava tudo assim como... 

assim, a união, a força de trabáio, de vontade...” 

QE-8 “É... pra mim é tudo! Se eu nasci já meus pai já se considerava quilombola, eu 
num posso mudá a minha origem. Se meus pai considerava que era, eu num 
vou...  por que que eu vou dizer, se eu sou filho deles? Da mesma terra de onde 

eles... onde eles nascero e sobrevivero eu também nasci e sobrevivo! Da 
mesma água que eles bebero, do rí São Francisco, quando eles tão... eu 
também bebo da mesma água, pego água no mesmo porto, naquela mesma 

fonte. Então isso pra mim é tudo na vida, num tem como mudá!” 

QE-9  “É... rapaz, ser quilombola... é ser desenvolvido, ser unido uns com os outros, 
pra ver se consegue uma vida melhó.”  

QE-11 “Ser quilombola é você ser descendente, né, de [...] nossos antepassado que foi 
escravo. [...] é você viver no meio do seu povo, é você ter união uns com os 

outros, pra se organizar, é dar apoio uns aos outros e você viver aquilo que, de 
fato, é dos teus antepassados. [...] ser quilombola é você resgatar tudo aquilo 
que os nossos antepassados viveram, como eles foram, as lutas deles, as 

danças, as tradições e essa questão da união acima de qualquer coisa. Porque 
o negro ele tem que tá unido, a união ela é fundamental, principalmente negro! É 
ser modelo, é ser exemplo, é mostrar que você é um quilombola e você como 

quilombola você [...] tem que mostrar sua dignidade, seu respeito, a sua 
honestidade, e você resgatar a sua vivência familiar, a sua vivência cultural... as 
suas tradições, e não deixar morrer aquilo que é, né, dos nossos antepassados. 

Até porque nós pra chegar onde chegamos hoje teve alguém que morreu por 
isso, teve alguém que deu a vida pra que nós pudesse hoje ter uma melhoria da 
qualidade de vida nossa. Então pra mim ser quilombola é isso, né, é de fato 

assumir a sua comunidade, assumir a sua origem, assumir a sua raça, a sua cor, 
é... o seu jeito, né, de ser negro, de ser verdadeiramente quilombola. ”  

Fonte: Dados da pesquisa. 

Como se explicita a partir dos processos enunciativos expostos pelo Quadro 

4, a luta por direitos, o resgate e valorização das origens e da cultura, a afirmação 

da identidade e também a união, são alguns dos objetos sociais acionados enquanto 

ancoradouro das representações da própria identidade pelos quilombolas. Boa parte 

das falas e enunciados expostos trazem respectivas ancoragens e objetivações de 

elementos que em certa medida corroboram categorias apontadas em outro 

contexto por Santos e Chaves (2007, p. 359), quantificadas por eles como: “Ser 

quilombola é pertencer a uma comunidade negra, assumir sua cor, sentir orgulho 

(50%), lutar contra o racismo, pela liberdade, pelos ideais, pelos objetivos (20%). [...] 

Ser quilombola é ter a ‘consciência limpa’ (10%), isto é, sem preconceito.”. 

Como se tem verificado, alguns enunciados destacam, como marca 

fundamental do lugar do qual se fala e da formação discursiva da valorização 

identitária na qual se inscrevem, o discurso histórico, o qual, mobilizando o recurso 
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parafrásico, se estabelece por meio do amparo em referências históricas e 

simbólicas, acionadas em meio à memória coletiva que orienta as representações 

dos sujeitos.  Tomem-se o exemplo do enunciado que memora o ícone da 

resistência e luta negras, Zumbi dos Palmares (QE-2), importante referência no 

processo de afirmação identitária desse e de outros povos quilombolas e de 

comunidades negras engajadas, e outro que também mobiliza o conhecimento 

desse conteúdo histórico, ao relembrar, por meio de um discurso também afeito a 

uma relação parafrásica, que “teve alguém que deu a vida pra que nóis pudesse 

hoje ter uma melhoria da qualidade de vida [...]” (QE-11). Como nada do que se diz 

é novo, visto que “[...] a paráfrase é a matriz do sentido, pois não há sentido sem 

repetição, sem sustentação no saber discursivo.” (ORLANDI, 2005, p. 38), sendo 

que tudo que dizemos está de alguma forma relacionado ao que já se disse em 

algum tempo e em algum lugar, explicita-se, na formação discursiva assumida por 

esses e outros locutores, o amparo no discurso histórico para representação, 

explicação e significação da realidade, o que se processa a partir de incorporações e 

atualizações de uma memória quilombola afro-brasileira compartilhada. 

Do ponto de vista discursivo, mesmo curtos enunciados e trechos isolados de 

uma fala ou texto (como “ser quilombola hoje é tudo” QE-5; “isso pra mim é tudo na 

vida” QE-8), ou simples expressões relacionadas ao contexto em que se enunciam 

(como “tudo”), produzem sentido. Este também pode operar no discurso de maneira 

muitas vezes figurada, notadamente a partir do recurso da metáfora, cuja 

significação se estabelece por meio de comparações implícitas, ou por meio da 

paráfrase, pela qual, de uma maneira muito particular, são produzidos sentidos a 

partir do emprego de palavras outras que não aquelas direta e semanticamente 

relacionadas com o objeto do enunciado, como será mais bem explicitado a partir da 

Fig. 8: 
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Figura 8 – Apreensão de sentidos que se quis estabelecer em relação à identidade 

quilombola 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 Acerca de alguns aspectos das relações parafrásicas, Orlandi (2005, p. 36) 

aponta que “Os processos parafrasísticos são aqueles pelos quais em todo dizer há 

sempre algo, isto é, o dizível, a memória. A paráfrase representa, assim, o retorno 

aos mesmos espaços do dizer. Produzem-se diferentes formulações do mesmo dizer 

sedimentado.”. Com base na análise desse “retorno” ao “dizível”, as relações 

parafrásicas de sentido possíveis a partir do contraste entre os possíveis sentidos de 

“tudo”, em sua relação com a avaliação do fato de “ser quilombola”, como expresso 

na Fig. 7, é o que permite dizer que “ser quilombola” significa muito para esses 

sujeitos locutores. Sua identidade étnica autodefinida é algo que, à luz da produção 

de sentidos por eles ora estabelecida, possui notável importância, como se segue: 

 
Equivalência de sentido: Relações parafrásicas: 

-Tudo (significativo/muito significativo) 

-Algo (pouco significativo) 

-Nada (não significativo) 

 

-Ser quilombola tudo 

-Ser quilombola tão importante quanto  tudo 

-Ser quilombola importante como  tudo 

-Ser quilombola muito importante 

 

Portanto, os enunciados em análise expressam uma relação de sentido que 

os locutores estabelecem entre o termo “tudo” e o grau de significância/relevância do 

objeto, havendo mesmo um efeito metafórico, se considerado o estabelecimento de 



    125 

 

 

 

uma comparação mental entre “tudo” e o grau de importância do pertencimento 

étnico, que pela incursão no campo ideológico aí estabelecido, é objetivado a partir 

de um aspecto afirmativo. Como se percebe, o exame de relações parafrásicas é um 

importante recurso para a apreensão das formas de significação e representação 

que perfazem o discurso. Esse aspecto será considerado ao longo das próximas 

seções. 

Quadro 5 

Os sentidos atribuídos à identidade quilombola 

O que entendem por quilombo? 

Participante Depoimento 

QE-1 “Pula aí, essa daí! Deixa pra próxima [...]!” 

QE-4 “Vixe! Essa daí tá difícil! (silêncio). Acho que eu me considero... (silêncio) deixa 
eu ver.... Não, essa daí eu não sei responder não!” 

QE-5 “Quilombo, pra mim, foi um meio da gente saí da escravidão. Pra mim... é isso.” 

QE-6 “(Risos) é... um meio da gente saí da escravidão, e... torná as coisa mais fácil 
[para] nóis.” 

QE-7 “Assim, a gente considera assim, por causa do tempo [dos] mais véio, a união 

dos mais véio, aí a pessoa considera. Aí mesmo os mais véio disse que aqui tem 
umas pessoa que considera assim, nessa parte.” 

QE-8 “Óia, quilombo eu acho que é [...] uma famía que nasceu ali muito pobre, muito 
dependente, véio! Muito sufrida, como a gente vê, é... aqui do pessoal, 

sufrimento. Que a gente, a gente sofreu muito pra... sobrevivê.  Que a gente 
trabaiava de... num é como hoje que tem horário pra trabaiá. Nós trabalhava 
era... pegava, horário de pegá cedinho, pegava, só largava a boca da noite. 

Aquilo era sufrido! É por isso que a gente tem que valorizá a cultura da agente, 
porque agente diz... hoje em dia tem aquelas coisa, mas a gente é assim, pocha! 
A gente tem que se valorizá, tem que se sentir feliz – ‘Você é quilombola?’ – 

‘Sou!’, mantê a sua origem, porque é o que você é, porque você num tem que 
mudá, que o seu sangue é esse mesmo! É o seu sangue! Ai você tem que se 
sentir feliz! Agora também a gente tem que aconselhá uns aos outro e 

permanecer a união e o trabaio, como a gente fazia, e em comunidade, que a 
gente só trabaiava em mutirão. Você vê uma obra dessa aqui, nóis fizemo [com] 
nosso suó, [com] nossos braço. Nóis cavava o barro, amassava o barro, fizemo 

o tijolo, nóis queimava o tijolo! Nóis foi quem levantamo. Aqui num foi negóçio de 
dizê: ‘Entra dinheiro disso!’, não! Foi ó, suó nosso mesmo. E aí por isso que a 
gente se sente feliz, [...] porque nóis tem que mantê a nossa cultura. Porque se 

nóis somo quilombola... nóis temo que nos dá valô, que se nóis não se dé valô 
os outro não vão dá.”  

QE-9 “Rapais, no momento eu ainda tô disimformado com isso, mais tô chegando. É... 
sei que disse que é um órgum bom, quilombola. Ma... o pessoal tá incachano 

nisso pra vê se dá certo alguma coisa.” 

QE-10 “Meu filho, agora eu num sei nem explicá... num tenho conhecimento com essa 
coisa. [...] quilombola eu acho que é assim, um, uma entidade que faz os grupo, 
que monta os grupo... pra adquirí acho que as coisa, pra trabalhá, pra ter o 

trabalho e existí as coisa nas comunidade... ter aquele disinvulvimento pras 
pessoa trabalhá. Eu acho que é assim, será que num é?” 

QE-11 “[...] na época dos quilombos era um forma de você se organizar e preservar a 
questão da cultura do negro e também se livrar [...] daquilo que trazia o mau 

trato, que trazia a questão do sofrimento do negro. [...] os negros fugia daquela 
situação que eles vivia e lá nos quilombo apoiava ele, além [...] do acolhimento 
daquele pessoal [...]. Então pra mim quilombo é isso, [...] é preservar a questão 

das nossas tradições, as nossas cultura, é preservar aquilo que é nosso, e não 
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deixar que outras culturas entre aí, que é muitas vezes no intuito de destruir a 

nossa comunidade, de destruir a cultura do negro, porque [...] tudo que o negro 
faz muitas vezes as pessoas vê como uma coisa negativa

75
 [...]. Então nós 

temos a obrigação de mostrar isso pras pessoas, que a nossa cultura, que as 

nossas tradições ela é belíssima, e que nós não precisamos copiar nada de 
ninguém.” 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Em relação ao exposto pelo Quadro 5, analisa-se a natureza polissêmica das 

representações dos próprios quilombolas sobre o quilombo, ancoradouro de sua 

identidade étnica e sociocultural, havendo, por outro lado, pontos de convergência 

entre enunciações de alguns locutores.  

A partir de alguns enunciados expostos torna-se possível perceber como, por 

meio do discurso histórico, os sentidos que os sujeitos querem estabelecer 

funcionam pela ancoragem das representações sociais sobre quilombo enquanto 

modo de resistência ao sistema escravista (a luta para “saí da escravidão” QEs-5 e 

6; “se livrar [...] daquilo que trazia o mau trato, que trazia a questão do sofrimento do 

negro” QE-11) e de preservação sociocultural. Também por meio de um discurso 

histórico remonta-se à memória da comunidade, trazendo-se como ponto de filiação 

de sentidos a tradição transmitida pelos mais antigos e a preservação da história 

identitária pela memória e o discurso dos mesmos: “por causa do tempo [dos] mais 

véio, a união dos mais véio [...]. Aí mermo os mais véio disse que aqui tem umas 

pessoa que considera assim [...]” (QE-7).  

O sentido de união e de associação para o trabalho, comumente ancorado em 

meio à discursividade pelos quilombolas, como será destacado ao longo deste 

capítulo, também é estabelecido como forma de ancorar uma ideia de quilombo 

                                                                 
75

 Observe-se como, no aspecto referente à construção social da identidade, que veio à tona no 
atravessamento de sentidos dessa formulação sobre quilombo, se repete uma explicitação, por este 

sujeito, do processo de legitimação identitária a partir do contraste das relações estabelecidas com o 
outro, com a definição do lugar próprio em oposição ao externo (“Nossas tradições” e “nossa cultura” 
versus “outras culturas” – QE-11), mas, dessa vez, objetivando determinantes negativos: “tudo que o 

negro faz muitas vezes as pessoas vê como uma coisa negativa” (QE-11). Nesse enunciado, a 
polarização efetivada distancia o grupo de pertencimento do “eu” daqueles que são representados em 
contraposição a esse grupo, caracterizados principalmente a partir da ancoragem de uma ação 

antagônica de marginalização da cultura e dos referenciais negros aos quais se filia a representação 
do “eu”. Tem-se, assim, a classificação do “outro” com um sentido de agente opressor, este que 
embora contribua para a própria constituição de uma identidade alheia, quando a caracteriza, não a 

representa de maneira positiva no processo de atribuição de sentidos. Resgata-se, mediante o 
processo de ancoragem e objetivação dessa questão, uma compreensão sobre o tratamento negativo 
para com o segmento negro e que, como pode ser aprofundado, é tradicionalmente expressivo das 

relações sócioraciais em contexto brasileiro, ainda que quase sempre negado em muitos debates. 
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(QEs-7, 8 e 10). Já se pode apontar aqui um atravessamento de sentidos, com o 

intercruzamento de múltiplos pontos de vista, havendo, além disso, a mobilização de 

uma mesma categoria para a ancoragem de representações de objetos diferentes, 

pois, se aqui os sentidos de união e coletividade se estabilizam para que haja 

compreensão e explicação do objeto quilombo, noutros momentos é a Extensão 

Rural que estes mesmos sentidos passam a representar, como será demonstrado 

mais adiante.  

Retomando enunciados do Quadro 5, mesmo que um quilombola se julgue 

desinformado sobre o aspecto identitário, a representação formulada é de algo que 

possui um caráter positivo e que pode vir a trazer benefícios para os que aderem 

(QE-9).  

Nesse processo de exposição das representações da própria identidade 

(Quadro 5) também podem ocorrer abstenções, através das quais se recusa a 

ingressar no jogo dos sentidos ou, paradoxalmente, nega-se a posse de 

conhecimento acerca da própria experiência étnica a partir da qual se expressa uma 

autoafirmação, como se observa em relação a duas participantes usuárias das mais 

recentes ações executadas pela instituição na comunidade, QEs-1 e 4, 

respectivamente. Mesmo assim, num sentido geral torna-se evidente como a cultura, 

os valores e a tradição local, essencialmente, perpassam as formas de significação 

do quilombo pelos quilombolas. 

Mais sentidos podem ser apreendidos com o retorno a alguns enunciados, 

como o de QE-8, quando (re)produz o dizer: “Óia, quilombo eu acho que é [...] uma 

famía que nasceu ali muito pobre, muito dependente, véio! Muito sufrida como a 

gente vê, é... aqui do pessoal, [...]. Que a gente sofreu muito pra... sobrevivê. Nóis 

trabalhava [...] cedinho, pegava, só largava a boca da noite.”. Orientado a aspectos 

fatalísticos sobre a realidade abordada, neste associa-se as dificuldades de 

sobrevivência dos quilombolas à pobreza socioeconômica, destacando o trabalho e 

o esforço empreendido através do mesmo como alternativas prementes. Tal discurso 

fatalístico e ao mesmo tempo econômico, assentado numa formação discursiva da 

vulnerabilidade socioeconômica quilombola, explicita o efeito de sentido da 

disposição desses trabalhadores quilombolas a um estado de vulnerabilidade, 

sujeição e carência, possibilitando também a apreensão do sentido de necessidade 
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histórica de maior atenção a esses povos. Funciona mesmo como uma paráfrase de 

discursos cujas significações a se estabelecerem no jogo dos sentidos ganham 

forma, igualmente, no discurso acadêmico-científico, a partir do qual também se 

toma conhecimento de versões similares dessa mesma realidade e se constata uma 

denúncia da negligência relacionada à situação desses povos, como no exemplo a 

seguir: 

Os territórios quilombolas, a maioria situados em regiões rurais, ainda 
permanecem esquecidos e muitos se encontram em situação de 

vulnerabilidade social, vivendo apenas de uma agricultura de subsistência 
e/ou com bolsas de crédito que o governo federal oferece, em alguns casos. 
Graças a essa característica ‘rural’ das comunidades remanescentes de 

quilombo, uma das estratégias para a promoção do desenvolvimento local 
dessas comunidades, tem se dado através da agricultura. (MENDES, 2014, 
p. 14). 

Com efeito, além de recorrentes situações de preconceito e racismo que 

costumam ser enfrentados no âmbito das experiências sócio-raciais, também um 

contexto de negligência histórica irrompe à existência quilombola, sobretudo com a 

negação do acesso a recursos e serviços fundamentais, estando muitos povos 

relegados à linha da pobreza. Não por acaso tem havido nos últimos anos, ante uma 

postura de mobilização por direitos e por reconhecimento, o investimento em 

programas e ações de caráter paliativo ou ações estruturantes, pelo governo, no 

afinco de aplacar as desigualdades sociais e econômicas a que muitos segmentos 

quilombolas estão tradicionalmente submetidos, como se ressaltou em seção 

anterior acerca do Programa Brasil Quilombola.  

É em meio a esse contexto que a própria admissão da identidade quilombola, 

como uma centelha de esperança que se ascende para muitas Comunidades 

Negras Rurais, inscritas ainda no quadro de negligências que afetam o segmento 

rural como um todo, é representada como uma possibilidade de viabilização de 

benefícios, de “torná as coisa mais fácil” (QE-6), uma fresta de oportunidade “pra 

adquirí acho que as coisa, [...] existí as coisa nas comunidade... ter aquele 

disinvulvimento pras pessoa trabalhá” (QE-10). À sua maneira, mas referenciadas, 

contudo, pelas determinações de uma memória coletiva que possibilita (e 

caracteriza) o dizível, essas duas mulheres quilombolas entendem que a assunção e 

afirmação da identidade étnica específica permite um reposicionamento diante das 

políticas governamentais, sendo uma forma de poder intervir nas condições locais.  
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O atravessamento de sentidos se torna constitutivo do dizível, como na 

mobilização da categoria trabalho para objetivação de diferentes objetos, a exemplo 

do quilombo (enunciado como algo “[...] que monta os grupo [...] pra trabalhá, pra ter 

o trabalho e existí as coisa nas comunidade... ter aquele disinvulvimento pras 

pessoa trabalhá.” QE-10) e também da Extensão Rural, para a qual o sentido de 

trabalho é atribuído de maneira indireta e atravessada por outros sentidos, como o 

de permanência na comunidade (“a extensão rural é justamente isso, é pra que [...] 

as pessoas possa ter condições de sobreviver lá na sua terra” QE-11), ou também 

indireta e atravessada por um sentido de aquisição de informação para a autonomia 

(“Porque tem muita gente que num tem como crescê, porque ele num tem uma 

viabilidade, uma informação de crescê, de vivê, de sabê trabalhá” QE-8). De 

maneira direta, a categoria trabalho é ainda relacionada a outro significante também 

frequente nos discursos, a união para o trabalho (QEs-5, 7 e 10), como se seguirá 

discutindo. 

Quadro 6 
Os sentidos atribuídos pelos quilombolas à Extensão Rural 

O que entendem por Extensão Rural? 

Participante Depoimento Evidência 

QE-1 “(Silêncio) – Passe [...]!” – 

QE-2 “Extensão rural, pra mim, é onde tem um órgão e aí tem a 
extensão né... vai um técnico pra dar assistência. Mais ou 

menos isso que eu entendo. Extensão, né? É, tipo, tem 
uma escola, aí tem: ‘Vamo alugar uma sala!’, alí é 
extensão. Eu entendo por isso. Até aí eu acho que é isso.” 

A ação assistencial 
de instituição e 

agente que 
transmitem 
conhecimento. 

QE-3 “Extensão que vem da co... da... cidade. É extensão da 

cidade, eu acho que é isso.” 

Algo derivado do 

meio urbano. 

QE-4 “Eu acho assim que é ser regularizada. Fundaria em ter 
acesso à água de qualidade, né... eu acho que é isso... luz, 
e... deixa eu ver o que mais... (silêncio) [...]. Não, extensão 

rural eu vou deixar pra lá, que não vou saber responder 
não! [...].” 

A aquisição de 
recursos e serviços 
fundiários, de 

eletrificação e 
abastecimento.  

QE-5 “Eu também não sei o que é não! [...] Extensão Rural? 
Trabalhar junto! Acho que pra mim é isso, trabalhar junto, 

sê unido!” 

A coletividade e 
união no trabalho. 

QE-6 “Eu não sei o que é não! Sei não!” – 

QE-7 “Eu também acho que deve ser isso, a pessoa trabalhar 
junto, assim... trabalhar junto, ter união com... as pessoa do 
grupo, com a associação. Eu acho que seja assim, não é?” 

A coletividade e 
união no trabalho e 
o trabalho 

associativo. 

QE-8  “Quando você tem [...] aqueles projeto que vem pra 
extensão rural pra pudê o pessoal crescê. Porque tem 
muita gente que num tem como crescê, porque ele num 

tem uma viabilidade, uma informação de crescê, de vivê, 
de sabê trabalhá. Porque a vez a pessoa trabalha mais 
num tem aquela orientação. Porque quando você 

movimenta com trabalho, o trabalho num é você só 

O acesso a ações, 
direcionadas à 
comunidade, e à 

informação para 
melhor trabalhar, 
se desenvolver, e 

para aprender a 
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trabalhá com os braço. Você tem que ter uma mente, uma 

cabeça boa pra que você trabalhe mais pôco e você tenha 
mais lucro, num é você dizê: ‘Ó, hoje eu vou ganhá muito!’, 
e você ganhá, ganha com essa mão, com essa você joga 

fora. Você tem que sabê valorizá e enconomizá. E você 
também fazê as coisa crescê, mais que tem que deixá 
aquela economia, como é que diz, aquele capital de giro. 

Num adianta você pegá num dinheiro e você dizê ‘Não, vô 
gastá tudo!’, não! Você quer mantê um projeto, você tem 
que ter um capital de giro. Você emprega numa 

mercadoria, você tem que deixá uma coisa do retorno. Num 
momento aquilo num deu certo, mas você já tem aquele 
capital de giro.” 

conservar a 

efetividade das 
próprias ações pela 
capacidade de ser 

econômico. 

QE-9  “A o quê? A... extensão rural... [...] num sei nem informá 

direito sobre esse negoço aí não.” 

– 

QE-10 “Eu num sei lhe explicá, que eu num entendo mesmo! [...] 
Acho que, deve ser um tipo de organização, não?, de 
trabalho, assim, pra se unir, pra se organizar, pra pudê 

trabalhar.” 

A coletividade e a 
associação para o 
trabalho. 

 
 
 

 
 
QE-11 

“[...] é um projeto aí que, eu acho que é do governo, né, 
nessa questão da extensão rural, que seria o que, uma 
forma de você fazer um trabalho, né, com o povo das 

comunidades da zona rural pra que essas pessoas possa 
permanecer lá na área rural, que as cidades não têm mais 
espaço pra, é, acolher esse povo, né. Nós estamos, é, 

inchando os grandes centros urbanos, e [...] com isso tá 
havendo [...] uma grade violência, prostituição, uma grande 
coisa dentro das cidade. E o trabalho, a extensão rural é 

justamente isso, é pra que você possa fazer um trabalho 
onde as pessoas possa ter condições de sobreviver lá na 
sua terra, lá no meio de sua família, lá na sua 

comunidade... pra que ele não se... não precise sair de lá 
[...].” 

Ação de origem 
governamental que 
possibilite às 

populações do 
campo a fixação 
local e a 

manutenção 
econômica naquele 
espaço, para evitar 

a superpopulação 
urbana e situações 
dela decorrentes. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Como se percebe, com aspectos um tanto convergentes com aqueles 

verificados por Santos (2014) e Santos e Almeida (2014), que observaram uma 

associação da Extensão Rural com o trabalho, a partir do presente estudo verifica-se 

que aquela passa a ser representada em alguns discursos como processos de 

orientação a um aspecto prático da vida dos sujeitos, a sua reprodução material, 

fazendo-se isso a partir da objetivação de elementos atitudinais (coletividade, união 

e associação) cujo fim último seria o trabalho, um fim prático (QEs-5,7 e 10), ou 

caracterizando-a, a partir de um discurso econômico, como ação intervencionista 

que também possui como finalidade a reprodução material e a garantia de 

sobrevivência no meio rural (“a extensão rural é justamente isso, é pra que você 

possa fazer um trabalho onde as pessoas possa ter condições de sobreviver lá na 

sua terra, lá nomeio de sua família, lá na sua comunidade” QE-11, 45), sem prejuízo 
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de outros efeitos de sentido relacionados à característica polissêmica do discurso, 

como se verá noutro ponto em que se retoma tal enunciado.   

Outro enunciado que também se filia ao discurso econômico, vê no acesso a 

ações e à informação um fim prático que também se volta ao trabalho, em cujo 

alcance de melhor desempenho requer o acesso a ações e à informação, para que 

se torne possível desenvolver-se operacionalmente e economicamente, de modo 

que: “o trabalho num é você só trabalhá com os braço. Você tem que ter uma mente, 

uma cabeça boa pra que você trabalhe mais pôco e você tenha mais lucro” (QE-8, 

73).  

Nesse aspecto de uma ancoragem e objetivação da categoria trabalho, 

portanto, ficam mais explícitas algumas das convergências quanto a elementos que 

medeiam ao mesmo tempo o discurso de homens e mulheres, usuárias mais 

recentes e espectadores, jovens e idosos, fixando sentidos mais associados às 

formas de manutenção e provimento, e estabelecendo a Extensão Rural em seus 

níveis de relação com o trabalho, associando-os com outras categorias, como a 

união (QEs-5, 7 e 10), e ainda mobilizando o discurso econômico de maneira 

articulada aos mesmos objetos sociais (QEs-8 e 11). Neste sentido, para muitos 

quilombolas a Extensão Rural seria a união para o trabalho e/ou o próprio trabalho, 

este que conduz ao desenvolvimento e à dignidade.  

Ainda sobre o fragmento discursivo produzido por QE-8, como expressões do 

interdiscurso e mesmo da polissemia observe-se também como tal enunciação 

incorpora categorias alinhadas ao discurso acadêmico: “tem que deixá aquela 

economia [...], aquele capital de giro. [...] Você tem quem mantê um projeto, você 

tem que ter um capital de giro. Você emprega numa mercadoria, você tem que deixá 

uma coisa do retorno.”. Esse enunciado explicita, portanto, como o sujeito 

enunciatário, do seu universo particular, não se mantem alheio a elementos de 

outros universos, mas, pelo contrário, os constitui como significantes e associáveis à 

realidade, enquanto categorias explicativas dos modos de trabalho e produção 

socioeconômica, que traduzem, por essas representações, sua visão sobre o próprio 

modo de ser e estar no mundo.  

Também se explicita em relação a alguns sujeitos um distanciamento da 

Extensão Rural, expresso tanto por sujeito idoso e do sexo masculino (QE-9, 74), 
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quanto por usuária do projeto Ecoforte (QE-6), observando-se, neste último caso, 

atitudes de esquiva ante a timidez em ter que pôr-se a falar, o que se depreende do 

gestual e das expressões assumidas pela locutora no momento de produção da 

resposta.  

Mesmo dentre aqueles que estabeleceram alguma classificação para o 

serviço, também se produziram algumas referências explícitas ao desconhecimento 

do tema, o que, nesse caso, aponta uma insegurança desses sujeitos ante a 

formulação de discurso sobre um objeto que os afeta direta ou indiretamente, e que, 

ao fim, terminaram categorizando-o, mesmo que se julguem incapazes de objetivá-lo 

em suas representações. Para este sentido de insegurança quanto ao conhecimento 

sobre a Extensão Rural também podem acorrer um não ingresso no discurso e uma 

quietude e ausência de palavras igualmente classificáveis como “silêncio” na 

textualização do enunciado, “(Silêncio) – Passe [...]!” (QE-1), e que aqui não deve 

ser confundida com a noção proposta como “silêncio fundador” (ORLANDI, 2007, p. 

24), este que não se refere ao simples vazio de palavras, mas, sim, ao “não dito” 

que permanece eivado de significações em meio ao contexto da produção do 

discurso. 

Embora maioria daqueles que forneceram respostas um tanto mais 

articuladas a pressupostos presentes em instrumentos normativos sobre a ATER e 

mesmo no discurso acadêmico pertençam ao grupo das beneficiárias mais recentes, 

no curso polissêmico desse conjunto de respostas, observa-se também que tanto 

algum quilombola não beneficiário (QE-8) produziu fala mais explicativa e mais 

diretamente relacionada com os pressupostos da própria Lei de ATER (BRASIL, 

2010), como alguma das beneficiárias formulou resposta menos categórica, mas 

nem por isso desprovida de sentido (QE-3).  

Ademais, observe-se como no jogo de estabelecimento de diferentes sentidos 

(polissemia) se pode processar a aproximação de elementos distintos e que, pela 

forma como são particularmente apreendidos, e relacionados a partir de um mesmo 

contexto, a realidade rural quilombola, passam a ser associados como se detentores 

de correlata significação, como se nota no discurso mobilizado por QE-4 (Quadro 6).  

Naquele enunciado, a Extensão Rural é representada a partir da associação direta 

com outros recursos e serviços específicos (fundiários, de eletrificação e 
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abastecimento, etc.) que, juntamente com a mesma, mas diferindo-se dela no 

aspecto de sua caracterização enquanto serviço, integram o conjunto dos direitos 

quilombolas. Sobre isso informam documentos orientadores a exemplo do Guia de 

Políticas Púbicas para Comunidades Quilombolas (BRASIL, 2013), o qual, 

abordando os quatro eixos norteadores do Programa Brasil Quilombola, informa 

sobre o direito àqueles elementos e à própria Extensão Rural, que se inscreve 

singularmente dentre os demais aspectos abordados pelo documento. 

Na enunciação produzida por jovem usuária das ações de desenvolvimento 

mais recentemente desenvolvidas na comunidade (QE-2, 25 anos), explicita-se o 

sentido de um auxílio oriundo de instituição e de agente a ela vinculado, orientado à 

transmissão de conhecimento. Através de enunciado circunscrito a texto descritivo 

de sua fala (“vai um técnico pra dar assistência”) a locutora objetiva uma ação do 

outro, o responsável por ir e fazer acontecer. Filiando-se a um discurso tecnicista, 

com enunciação inscrita numa formação discursiva da intervenção assistencialista, 

caracteriza as ações a partir do plano da assistência técnica, mas sem incluir-se de 

maneira participativa no processo. Dessa forma, ao mobilizar as imagens “escola” e 

“sala”, explicita relações de ensino-aprendizagem que constituem os processos da 

Extensão Rural a partir de uma mesma relação problematizada pelo discurso 

acadêmico-científico, quando entendidas em seu sentido difusionista no qual apenas 

um (o extensionista) se insere como detentor do saber, tornando seus interlocutores 

objeto de “depósito de conhecimento”, bem como do ensinamento de processos e 

técnicas de uma maneira desvinculada do próprio ambiente simbólico, de sua visão 

de mundo e sua experiência sociocultural, como discute, por exemplo, Paulo Freire 

(1983).  

Esse aspecto acima discutido chega inclusive a ser objetivado a partir de 

enunciação contrastante, produzida por quilombola do sexo masculino e detentor de 

experiência representativa local, em cujo enunciado destacado defende a 

importância de uma atuação intensa do extensionista, afirmando que “[...] uma visita 

técnica ela requer que [...] você veja o que as pessoa tão fazendo, [...] assistência 

técnica que você chega e vai pruma sala, como se você tivesse numa sala de aula, 

orientano as pessoas no como ela deve fazer, eu não acredito muito nisso!” (QE-11, 

45). O fragmento discursivo do qual foi extraído esse enunciado será abordado em 
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sua completude mais adiante, sendo mais bem discutida a sua produção de sentidos 

acerca das representações sobe a atuação extensionista. 

Quadro 7 
Representações dos quilombolas atribuídas a si mesmos, de acordo com o discurso do outro 

Como acham que são vistos pelos extensionistas? 

Participante Depoimento Evidência 

QE-1 “Eu acho que ele acha que nós somos umas 
pessoas muito competentes, porque se ele achasse 

que a gente não era competente, ele não vinha até 
nóis, trazendo recurso pra gente, dando aquela 
maior força pra gente, e sempre tá... é... dando 

orientações, trazendo mais projetos, buscando lá 
fora pra trazer pra nóis.”. 

A visão positiva dos 
extensionistas, 

depreendida de sua 
continuidade na 
comunidade, relacionada 

à sua representação 
sobre a determinação dos 
quilombolas. 

QE-2 “Eu acho que eles vê muita força de vontade, porque 

até o ponto que eles vêm aqui dar orientação, passar 
projeto e tudo, até o ponto que eles vê que a gente 
não quer eles vão desistindo, não vão insistir mais. E 

aí se eles vê força de vontade, coragem e tudo, eles 
dão a cara pra bater mesmo, eles seguem em frente 
com a gente. Mas também se vê que num precisa, 

que num quer, que ninguém quer mais nada, eles 
desiste, até porque é função deles né... tá onde 
querem realmente conseguir alguma coisa, né, uma 

renda de emprego, eu acho que é isso”. 

A visão positiva dos 

extensionistas, 
depreendida de sua 
capacidade de 

engajamento ao receber 
estímulo do próprio 
engajamento dos 

quilombolas. 

QE-3 “Eu acho que eles acredita, que vê a força de 
vontade da gente, de tá sempre lutando. Eles tão 
sempre orientando a gente, buscando o melhor”. 

A visão positiva dos 
extensionistas, 
depreendida de sua 

atuação na comunidade, 
relacionada à sua 
representação sobre a 

determinação dos 
quilombolas. 

QE-4 “Eu acho que eles acreditam, que a gente sempre tá 
lutando pelos nossos objetivos e também pra ter uma 

renda melhor para nossa comunidade”. 

A visão positiva dos 
extensionistas, atribuída à 

sua representação sobre 
a determinação dos 
quilombolas. 

QE-5 “Rapaz, eu acho que eles vê força de vontade da 

gente, né, que a gente tem força de vontade pra 
seguir... por isso que eles tão sempre vino onde tá a 
gente, ensinano o que a gente não sabe, dano 

assistência... acho por isso”. 

A visão positiva dos 

extensionistas, 
depreendida de sua 
continuidade na 

comunidade e 
relacionada à 
determinação dos 

quilombolas. 

QE-6 “É... eu acho que... que eles tá veno que nóis tá com 
força de vontade e quer ajudá nóis pra que nóis 
cresça, aprenda com eles a crescê na vida.” 

A visão positiva dos 
extensionistas, 
depreendida de sua 

vontade de ensinar a 
comunidade, relacionada 
à determinação dos 

quilombolas. 

QE-7 “A pessoa acha que tudo junto é melhó, pra pessoa 
seguir... assim os trabáio da gente [...]” 

A visão positiva dos 
extensionistas, atribuindo-
se o sentido de unidade e 
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coletividade às suas 

representações sobre os 
quilombolas. 

QE-8  “Eu acredito que eles vê com bons olho, com... muita 
furtaleza assim, porque eles sempre tão aqui... 

fazeno reuniões, explicano, orientano, porque num 
adianta só montá o projeto, ir embora e ele num dá 
assistência. O projeto tem que ter a viabilidade. Você 

montá um projeto pra você tá expricano, orientano 
como é que esse pessoal vão crescê, como é que 
eles vão fazê. Porque de momento pode ter qualquer 

derlizim e pode botá tudo a baixo, né. E aí você tem 
que tá sempre... os técnico orientano aí: ‘Assim, 
assim, assim!’ e pronto.” 

A visão positiva dos 
extensionistas, denotada 

a partir da consideração 
de sua continuidade e 
atuação na comunidade. 

QE-9  “É, eu acho que eles, mais ou menos, vê as boa 

vontade de cada, dos lugá, das pessoa, das 
comunidade, então chegam junto, né,  pra conseguí 
alguma coisa.” 

A visão positiva dos 

extensionistas, 
depreendida de sua 
investida no apoio à 

comunidade. 

QE-10 “Eu acho que eles, sabe o que que eles veem? Que 
o interesse é pôco! Participação do pessoal da 
comunidade... é pôco o interesse. Porque eu já ouvi 

dizê mesmo que eles... eles acha que o interesse do 
pessoal... porque eu acho assim, que no dia que tem 
uma reunião: ‘Tal dia vai ter uma reunião!’, aí eu lhe 

convido, convido é...  [...]
76

, aí eu fico de fora, meu 
povo fica de fora, aí vai aquelas duas pessoinha... 
aquele outro povo num tem o interesse de participá. 

Aí eles vê o interesse do povo, se tem o interesse ou 
se num tem! Porque eu acho assim, nem que num 
funcione, mas eu acho que na hora que tem uma 

reunião, e seja quem for, a pessoa tá ali junto, tá 
todo mundo junto, pra pudê ouvir o que a pessoa 
num sabe, aprendê... o que num intendeu fazê as 

pergunta. Eu acho assim!” 

A falta de envolvimento 
das pessoas no processo 
participativo, atribuída à 

representação dos 
técnicos. 

QE-11 “Isso é relativo, né, porque nós temos algumas 
pessoas que de fato vê [...] nós como... [...] pessoas 
que têm futuro, que pode ter condições de 

sobreviver. Mas tem muitas pessoas que muitas 
vezes olha a gente como se a gente fosse 
preguiçoso, como se a gente é só pra receber 

recursos do governo, que o governo tá investindo 
nas pessoas errada, que a gente não quer nada, 
que... investir em área quilombola e indígena é perda 

de tempo, porque são um monte de desinteressado e 
preguiçoso! Mas tem algumas pessoas que [...] já 
têm uma visão diferente, acha que se fizer um 

trabalho com essas pessoas isso pode trazer alguns 
benefícios e até mesmo a questão da melhoria de 
vida dessas pessoas [...]. Então isso é relativo, vai de 

pessoas! Mas tem muita gente que tem uma 
discriminação muito grande, ainda, com a questão do 
negro e do índio.” 

A relatividade dos 
posicionamentos 
referentes à situação dos 

quilombolas e dos 
indígenas enquanto 
públicos de intervenção, e 

a marginalização e 
discriminação desses 
grupos. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

                                                                 
76

 Embora a pessoa referida não tenha participado diretamente da entrevista, suprimiu-se o seu nome 

visando assegurar o anonimato na pesquisa. 



    136 

 

 

 

Com exceção de dois locutores, a quase totalidade dos entrevistados 

quilombolas expressa uma perspectiva otimista sobre o julgamento formulado pelos 

extensionistas acerca deles. Observa-se, a partir dos fragmentos discursivos 

expostos pelo Quadro 7, como dos onze participantes, nove ancoram, em suas 

representações, o sentido de uma visão positiva dos extensionistas em relação aos 

sujeitos quilombolas e àquelas que estão na condição de usuárias das ações que 

executam. Assim estabelecem também sentidos positivos sobre si mesmo (de 

pessoas capazes e de pessoas determinadas) a partir da visão que expressam 

sobre a opinião do outro. 

Apesar da recorrência de uma valoração positiva no discurso da maioria 

(Quadro 7), outras enunciações expressam representações contrastantes, seja 

aquela na qual se ancora, atribuindo à visão do outro, o sentido de uma falta de 

envolvimento das pessoas nas atividades, referindo-se a diferentes momentos de 

acesso a ações de desenvolvimento no contexto local (QE-10), seja aquela na qual 

se verificam referências a representações discriminatórias operacionalizadas pelos 

outros, evidenciadas no contexto de um processo de apreensão da realidade e 

produção psicossocial da identidade (QE-11), como será mais bem discutido nos 

parágrafos seguintes. 

No que se refere aos aspectos de construção das representações sociais da 

identidade, que medeiam entre os âmbitos pessoal e social, considera-se que “[...] a 

noção de identidade tenta responder a uma questão básica: ‘quem sou eu?’, que se 

desdobra em uma segunda: ‘quem sou eu para os outros?’ e mais: ‘como me vejo?’, 

‘como penso que os outros me veem?’, ‘como os outros me veem de fato?” 

(ANDRADE, 1995, p. 65 apud SANTOS e BRAGA, 2015, p. 69). Isso decorre, 

conforme essas duas autoras, do fato de que “[...] a consciência que um sujeito tem 

de si mesmo é marcada pelas suas categorias de pertença e pela sua situação em 

relação aos outros.” (SANTOS e BRAGA, 2015, p. 69). Portanto, a noção de 

identidade medeia entre dois aspectos que se relacionam nesse processo de 

constituição e “A definição que temos de nós mesmos se constrói a partir da 

identidade que nos é atribuída pelo outro.” (SANTOS e BRAGA, 2015, p. 69).  

Nesse aspecto, é bastante expressivo o enunciado de QE-11, ao mobilizar 

sua apropriação subjetiva da identidade e, ao mesmo tempo, da realidade social, 
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também compartilhada por agentes que adentram a comunidade na condição de 

executores de ações e projetos, evidenciando a marginalização que ainda persiste 

em relação a segmentos negligenciados no processo de constituição e 

estabelecimento de uma sociedade nacional. Com efeito, as características étnico-

raciais dos grupos indígenas e quilombolas, somadas às condições sociais e 

econômicas também relacionadas a um contexto de negação pelo Estado e pela 

própria sociedade, fixam-se como parâmetros para a sua classificação, no discurso 

dos outros, como sujeitos incapazes: indolentes (“preguiçosos”), acomodados e 

displicentes (“não quer nada”, “desinteressados”), dependentes (“como se a gente é 

só pra receber recursos do governo”), sofrendo estes ainda com processos 

discriminatórios que se orientam a partir de uma noção, historicamente arraigada, de 

inferioridade frente a outros grupos sociais: “[...] tem muita gente que tem uma 

discriminação muito grande, ainda, com a questão do negro e do índio.” (QE-11). E 

esses fatores relacionados ao universo representacional do qual partilham os 

quilombolas tenderiam a influenciar no processo de assunção da própria identidade, 

como será mais bem discutido. 

É preciso, porém, destacar a relativização enunciada, pois não se generaliza 

o tratamento expresso como sendo empreendido por todo agente de 

desenvolvimento que se relacione com a comunidade. Como discursa o próprio 

participante: 

[...] muitos dos técnicos [...] vão no intuito de nos fortalecer e levantar nossa 

autoestima, no sentido de achar que o que o governo tá fazendo é uma 
forma de reparar os danos, né, que causaram aos nossos antepassados, 
[...] e eu acho que a forma de você reparar esses danos é justamente 

fazendo as política pública e dano condições que esse povo possa 
trabalhar. Alguns técnico vê isso, [...] mas sempre tem um ou outro que as 
vezes ainda tem essa visão negativa do nosso povo. (QE-11). 

Ainda sobre a construção da identidade pessoal a partir do relacionamento 

com o “outro”, como resultado desse processo de disputa de sentidos a se 

estabelecerem em meio às representações sociais compartilhadas com profissionais 

em interação com os quilombolas, embora a identidade étnico-racial seja por vezes 

elemento de orgulho para alguns quilombolas, em seu processo de subjetivação, 

ancorando representações positivas em constituição e circulação na interação e na 

comunicação com o outro, não há homogeneidade. Para outros não assume o 

mesmo efeito de sentido, passando a ter uma visão negativa de si mesmo e da 
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própria identidade étnico-racial, como permitem avaliar as explicitações decorrentes 

do fragmento discursivo a seguir, ainda que o contexto sócio-histórico-ideológico de 

sua produção possa determinar a formação ideológica em que se inscreve.  

Além do mais, como explicita o mesmo fragmento esse povo depara-se com 

tratamentos discriminatórios que também estão presentes em relação ao seu 

processo de interação com outros sujeitos do entorno, evidentemente agentes de 

instituições públicas do próprio município que empreendem atitudes de 

discriminação institucional que, por conseguinte, também constituem e influenciam 

esse processo de estabilização e desestabilização das representações sociais e de 

constituição da identidade:  

[...] já tivemos algumas pessoas que usou até de racismo, discriminação, 

é... [...] de achar que o negro não vai a lugar nenhum, que não adianta fazer 
investimento nele [...]. Então já houve nesse sentido, até, discrima.... Até 
que lá pra nós, é o seguinte, aqui, muita gente aqui em Curaçá [...] só era 

chamado a gente os negro do Jatobá, mas isso aí não era discriminação, 
era conhecido como isso, era a forma de se referir. Então pra nós isso é um 
orgulho, né. Mas muitas vezes a gente vê algumas pessoas [...] 

discriminando: “Há porque esse povo são cheio de direito, só quer ter 
direito, são, são...”. Porque muitas vezes quando a gente exige assim nos, 
nos locais, nos órgãos público, que [...] seja reconhecido... por exemplo, nós 

tivemos aqui exemplo [...] de alguns posto de saúde aqui, que o nosso 
pessoal queria que botasse lá na ficha dele como quilombola e as pessoas 
recusaram a colocar, não queriam colocar. A gente teve que travar uma 

luta, uma briga, e aí, por isso... e outras coisas também, teve uma pessoa 
que disse assim: “Esse povo do Jatobá só porque são quilombola agora 
acha que eles têm direito em tudo!”, né. Então, é uma, uma forma de 

discriminação de você muitas vezes... e teve algum... até alguns  termos 
mais, é... agressivo no sentido de... discriminação mesmo, né. E nosso povo 
mesmo, alguns do nosso povo lá dento da comunidade também, eu acho 

que em consequência disso, né, eles t iveram até vergonha, muitas vezes, 
de se assumir como negro. Porque já teve algumas pessoa que: “Você é do 
Jatobá, você é negro?” – “Sou do Jatobá, mas não sou negro!”, né, teve 

algum... mas, graças a Deus [...] a maioria das pessoas tanto daqui da 
comunidade, ou aqui da, do povo de Curaçá, quanto das pessoas que vêm 
trabalhá lá, até mermo que esses técnico a maioria deles são profissional, 

né, então... como eu tô dizendo, sempre tem um ou outro que faz isso, usa 
esses termo, mas a maioria, graças a Deus, tem nos dado apoio, nos 
fortalecido. (QE-11). 

Como explicita a enunciação observada, as representações em confronto na 

sociedade podem influenciar a própria representação do “eu”, havendo, por 

consequência, atitudes de negação da própria identidade étnico-racial. Estas podem 

se desdobrar como forma de proteção, pelo receio de que a autoafirmação da 

identidade quilombola reforce o racismo já tão recorrente na vida da pessoa negra e 

no contexto de comunidades negras rurais quilombolas. Torna-se mais evidente, 
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neste ponto, a influência de elementos psicossociais no processo de aquisição da 

identidade, que ocorre a partir da interação ou “relacionamento com os outros” 

(MOSCOVICI, 2003, p.158-159), notando-se também as influências de um mau 

reconhecimento, pelo outro, do qual também passa a compartilhar o próprio sujeito, 

ainda que isso lhe seja “uma forma de opressão” (TAYLOR, 2000, p. 241), fazendo 

com que assimile uma imagem depreciada de si mesmo. A partir desse aspecto 

pode ser verificado como o racismo determinante sobre as relações sociais pode 

caracterizar uma forma de violência simbólica, esta que passa a ser legitimada pelo 

próprio agente que a ela não percebe estar submetido, mas obedece à sua lógica 

situacional-discursiva: 

A violência simbólica é essa violência que extorque submissões que sequer 

são percebidas como tais, apoiando-se em “expectativas coletivas”, em 
crenças socialmente inculcadas. [...] a teoria da violência simbólica apóia-se 
em uma teoria da crença ou, melhor, em uma teoria da produção da crença, 

do trabalho de socialização necessário para produzir agentes dotados de 
esquemas de percepção e de avaliação que lhes farão perceber as 
injunções inscritas em uma situação, ou em um discurso, e obedecê-las. 

(BOURDIEU, 1996, p. 171). 

Como também explicita o fragmento discursivo abordado, nesse contexto de 

identidades étnicas específicas em processo de autoafirmação o curso de 

constituição da identidade é igualmente afetado por relações de poder que se 

reverberam inclusive no âmbito institucional, em cujo acesso a políticas públicas e 

direitos pode nem sempre fluir com a esperada eficiência, em se tratando do aspecto 

da valorização da identidade que se afirma.  

Conforme Jodelet (2001, p. 32), “as representações instauram versões da 

realidade, comuns e partilhadas.”, as quais, segundo a autora, podem ser explicadas 

a partir de fenômenos da comunicação, aliados à influência da palavra e dos 

discursos. Por essa ótica, a valoração positiva acerca da atuação de agentes 

mediadores responsáveis pela alocação de equipamentos e recursos, e pela 

implementação de ações, enquanto representação recorrente no discurso da maioria 

dos quilombolas participantes, como se verifica no Quadro 8 a seguir, bem como o 

estabelecimento de representações positivas verificadas a partir do Quadro 7, 

figuram como versões partilhadas da realidade e que, além disso, se estabelecem 

como mais aceitas dentro das condições dadas, mas que não excluem outras 

possíveis verões, a serem formuladas por outros sujeitos em condições de produção 



    140 

 

 

 

mais diversas. A própria noção de antecipação, que, nesse caso, pode ser atribuída 

à posição do grupo das agentes beneficiárias a partir da Análise de Discurso 

(ORLANDI, 2005), permite avaliar uma produção de determinados sentidos em seu 

discurso que leva em conta a visão que possui acerca do sentido que o outro dará a 

esse mesmo sentido presente no discurso que se formula. Dessa forma, os sentidos 

aí explícitos não podem ser absolutos, permanecendo outros sentidos que, 

antonimicamente, inscrevem-se no plano dos conteúdos silenciados, ou até mesmo 

negados, mas que também perfazem tal Formação Discursiva. 

Quadro 8 

Os sentidos dos quilombolas segundo a visão que têm da atuação dos extensionistas 

Como avaliam o trabalho dos técnicos? 

Participante Depoimento Evidência 

QE-1 “Pra mim tá muito bom, até o momento eu não tenho do 
que reclamar de nada, porque sempre eles tão trazendo 
as experiências pra gente, sempre buscando o melhor, 

projetos...” 

 
 
 

 
 
 

 
 
A qualidade do 
trabalho 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
+ A ausência de 

assistência quanto ao 
uso dos 
equipamentos. 

 

QE-2 “Pra mim tá tudo bem, tudo ótimo. Num tenho do que 
reclamar. Tudo ótimo mesmo.” 

QE-3 “Pra mim tá bem, tão sempre orientando a gente, 
buscando o melhor.” 

QE-6 “É, eu acho que quando, é... eles vêm pra cá, eu acho 
que eles faz um bom trabalho, que tá incentivano a gente 

a fazê as coisa, o que a gente não sabe eles ensinam, e... 
fico agradecida por eles vim aqui pra gente.  

QE-10  Na época que eu reunia, que eles vinham, que eu 
participava das reunião, eu achava muito bom, muito boa 

mermo! Eles era umas pessoas ótimo, ótimo mermo! Num 
vou dizê que eles... mais... 

QE-4 “Pra mim também tá muito ót imo, porque eles são uma 
pessoa muito ótima e muito competente” 

QE-5 “Eu acho que o que eles pode fazê quando eles vêm eles 

passa pra gente, né, [...] só precisano deles vir dar uma 
força com as máquina, que a gente recebemo e a gente 
não temo frente de mexer com elas ainda. Mas quando 

eles vêm são atencioso, explica tudo direito.” 
“Até o fogão que a gente foi tentá usar, não conseguimo, 
porque a gente não sabe controlá o fogo, que é muito 

alto. Mas eles nunca vieram [prestar orientação no 
período após a entrega dos equipamentos]. Só vieram um 
dia [...], entregaram os material, depois não vieram mais.” 

(acréscimos meus). 

QE-7 “Assim... a união, a pessoa trabalhá junto. A união é que 
é bonito assim. A pessoa vai buscano com quem sabe, 
que a pessoa num sabe, assim, tudo na vida. Mas eu 

acho que o que a pessoa pode buscar, assim, como pode 
ajudar a gente, é que é mais importante, num é?” 

 
O dever de auxiliar 
mantendo a unidade. 

QE-8 “Assim, eles deve vê com... encará como aprendizado, 
né... fortalecer, orientá as pessoas e dar muita coragem, 

porque sem a coragem, sem a força de vontade num vai, 
né. E... união, união... respeito com o grupo, o grupo ser 
unido, ser tudo por um, dois por um, pronto. E aí só tem a 

 
O dever de motivar 

mantendo a unidade 
e a polidez. 
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crescer.”  

QE-9 “Rapaz, pra melhorá tem que... eles vim, atendê tudo 

direitinho, conversá tudo numa boa, tudo unido, né, que a 
união faz a força, e sem a união não tem nada.” 

O dever de prestar 

bom atendimento 
mantendo a unidade. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

No contexto em análise os discursos produzidos estão relacionados à posição 

discursiva dos sujeitos, de modo que, nem sempre percorrerão uniformemente o 

curso dos sentidos a se estabelecer, daí a própria disputa de sentidos e a própria 

possibilidade de (des)estabilização das representações sociais. Como se verifica no 

Quadro 8, por influência da antecipação empreendida por maioria dos locutores em 

meio a um contexto de dependência de ações institucionais em que se acham 

inscritos, pela qual podem irromper atitudes de silenciamento (ORLANDI, 2007), 

muitos discursos imprimem versões da realidade que sejam mais aceitas sem tanta 

possibilidade de questionamento, ancorando, portanto, sentidos de uma valoração 

positiva a partir do dito sobre a qualidade da ação extensionista, embora numa 

dessas enunciações também se explicite uma necessidade de assistência quanto ao 

uso de equipamentos no âmbito do projeto Ecoforte77, permanecendo silenciados, 

quanto aos outros, os sentidos do não dito ou do que é negado.  

Outros discursos são proferidos por sujeitos que não dependem diretamente 

de ações e projetos de desenvolvimento executados na comunidade, a exemplo do 

próprio projeto Ecoforte desenvolvido pelo IRPAA, e que assistiu a um grupo restrito 

de mulheres. Nesse caso, os discursos formulados podem trazer em seus pontos de 

ancoragem elementos outros, tendendo a convergir para sentidos mais prescritivos, 

como os enunciados dos QEs-8 e 9, no Quadro 8, ou ainda sentidos que, mais do 

que prescritivos (a julgar por enunciado que pode ser destacado: “eu acho que deve 

ser assim” QE-11), colocam em perspectiva uma avaliação mais enfática dessa 

relação que compreende a postura dos assistidos, a atuação extensionista em geral 

e seu contraste com a realidade da comunidade: 

Eu acho que o papel do técnico, é o seguinte: eu nunca fui a favor da 
questão [...] de algumas visitas técnica no sentido de você chegar lá e você 

                                                                 
77

 Acerca deste fato pode ser apontado, inclusive, algum nível de dependência instrucional-
tecnológica paralelo ao próprio sentido de instabilidade da ação extensionista, pois, mediante 

observações in loco verificou-se, ante a não utilização dos equipamentos pelas usuárias, a espera de 
visita técnica na qual fossem orientadas nos procedimentos inerentes à operação desses 
instrumentos já estruturados, o que, entretanto, já não se apontava como algo previsto de ocorrer, 

mesmo num momento em que as ações já estavam em fase de finalização.  
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fazer uma visita à comunidade e ir embora, passar uma, duas horas. [...] 

uma visita técnica ela requer que você vá à comunidade, você veja o que as 
pessoa tão fazendo, vá lá na roça, vá lá no trabalho que ele faz pra que 
você possa é... ver como é o trabalho dele. Porque pra mim assistência 

técnica que você chega e vai pra uma sala, como se você tivesse numa sala 
de aula, orientano as pessoas no como ela deve fazer, eu não acredito 
muito nisso! [...] a melhor assistência técnica é você dar assistência técnica 

fazendo junto com o produtor. Então ainda falta muito isso, você ir lá, botá o 
produtor.... Por exemplo, um projeto desse que tá aí, [...] não basta só você 
pegar um material desse, capacitar essas pessoas e agora entregou as 

máquina e jogá elas lá pra trabalhar. Eu acho que agora é que nós devemos 
acompanhar pra que isso dê certo. [...] tá de perto, tá ali veno e fazer com 
que esse projeto dê certo, porque nós precisamos mudar, porque tantos 

recursos já foi jogado aí pra o governo em muitos projeto e não deu certo. 
Eu acho que o que falta dentro das política pública, dentro dos projeto do 
governo, das instituições, é justamente isso: “Ó, vamo pegá aqui uma 

região, vamo capacitar esse povo, vamo dá condições dele trabalhar pra ele 
sobreviver. Agora nós vamo dá codições” – aquele ditado que diz: “Em vez 
de você dá o peixe, dê o anzol pra ele pescá!” – “Então vamo dá o anzol 

aqui, vamo ensinar ele pescá, vamo capacitar ele, vamo acompanhar. 
Agora é o seguinte, companheiro, você tem tudo pra você sobreviver! Se 
você não fizer por onde sobreviver isso é questão sua. O governo nem mais 

ninguém tem nada a ver! Agora nós vamos trabalhar com outras pessoas 
que ainda não receberam o que vocês já receberam [...]!”. Então eu acho 
que deve ser assim. Os projetos, as assistência técnica deve ser isso. É um 

ano? É dois ano? É cinco ano, se for necessário? Então que seja! Mas saiu 
dali, deixou aquela comunidade caminhano com suas próprias perna! [...] 
porque senão nós vamos viver o resto da vida só na dependência do 

governo [...]. (QE-11). 

Veem-se, assim, outros sentidos produzidos para o serviço de ATER, o qual, 

conforme este novo lugar estabelecido para o dizer, além de chamar a atenção para 

o papel do assistido no processo de consolidação da transformação de sua própria 

realidade, busca, sobretudo, questionar a execução das ações, objetivando a 

necessidade de se romper com práticas meramente assistencialistas que não 

resolvem questões estruturantes. O sujeito discursivo fixa essa representação 

inclusive por meio da estabilização de sentidos conotativos a partir de imagens 

mentais ancoradas e objetivadas a partir dos enunciados, como aquelas mobilizadas 

através de ditado metafórico popularmente conhecido que orienta substituir atitude 

assistencialista (“dar o peixe”) por ação educativa (“ensinar a pescar”) para, assim, 

propiciar a autonomia. Objetiva, portanto, a necessidade de maior presença e 

envolvimento dos extensionistas na comunidade como meio de incentivar a 

necessária autonomia, sentido outrora silenciado por outros discursos, quando não 

dito ou negado.  

Portanto, no trecho acima citado entra em cena o discurso responsabilizador, 

o qual se desprende momentaneamente do sentido de valoração positiva do 
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trabalho extensionista, ancorado noutras falas, passando a conferir a esses 

condutores a incumbência de tornar as ações bem sucedidas em seu propósito de 

requalificação da realidade dos atendidos, embora também responsabilize o sujeito 

usuário ao nível da própria responsabilização institucional e profissional. Mas ainda 

que conceda ao usuário sua parcela de compromisso em sendo cumprida a tarefa 

dos apoiadores e executores, esta fala é sintomática de uma realidade em muito 

abordada pelo discurso acadêmico-científico através do qual já foram apontadas 

possíveis limitações do atual modelo de ATER relacionadas às condições de 

execução e aos próprios responsáveis por esta. Nesse sentido, conjectura-se, por 

exemplo, que a determinação de metodologias participativas pela PNATER em 

paralelo a contratos com períodos limitados e com atividades a serem rapidamente 

executadas pelos técnicos (“visitas, reuniões e dias de campo”), inviabilizaria o 

estabelecimento das próprias formas participativas, por estas condições de tempo 

reduzido não serem favoráveis às mesmas (CAPORAL, 2011, p. 28).  

Como expressão do atual modelo de ATER, assentado em chamadas 

públicas para contratação de equipes (especialmente de ONGs) por tempo pré-

determinado (processo tão mais influente no estado da Bahia, suplantadas as 

empresas estatais, como foi abordado em seção anterior), em Nova Jatobá as ações 

possuem esse caráter temporário, como as do próprio Projeto Ecoforte finalizado, 

que se limitou a um período de dois anos. Contudo essa questão pode ser 

contornada com uma espécie de fidelização da instituição, que opera a sua 

permanência com o desenvolvimento de ações sucessivas nessa mesma 

comunidade, como será explicitado a partir de enunciados dos próprios 

extensionistas. Mas esta fidelidade, por outro lado, também pode trazer implicações 

correlatas, como questionou o próprio Caporal (2011), o qual propôs que a 

concentração de ações num mesmo local poderia excluir outros locais também 

ávidos por intervenção.  

Para além destas questões referidas, que puderam ser observadas em Nova 

Jatobá, também se verifica que a distância física e simbólica, somada ainda à 

permuta de técnicos executantes das ações (ou de responsabilidades entre eles), 

inclusive por conta de possíveis migrações entre diferentes projetos, pode fragilizar o 

seu encadeamento. Esses fatores se reforçam mutuamente, podendo, neste 



    144 

 

 

 

contexto, o extensionista vir a desconhecer a realidade concreta do grupo atendido 

no que se refere a aspectos fundamentais que deveriam ser do seu entendimento. 

Como exemplo, referências iniciais feitas ao grupo de usuárias do projeto Ecoforte 

por TE-2 indicavam uma composição de 5 pessoas78, e aquelas feitas por TE-1 

indicaram, com notável imprecisão, que o grupo possuía “em torno de 6 a 8 

mulheres”, quando o contato estabelecido com a comunidade revelou a existência 

de 10 pessoas referidas como diretamente relacionadas às ações, havendo, assim, 

verificável dissonância nas versões formuladas. O envolvimento em diferentes ações 

e diversas comunidades rurais, um aspecto que foi inclusive sinalizado pela 

extensionista TE-2, também pode acarretar em sobrecarga, dificultando a 

consolidação de alguns princípios dos quais é adepta a própria Extensão Rural. 

Na sequência enunciativa daquele mesmo fragmento discursivo acima 

destacado, que é textualizada a seguir, o sujeito quilombola compara o trabalho de 

ATER com o Programa Social Bolsa Família, originário de recursos públicos e 

vinculado à eliminação de estados de vulnerabilidade e desigualdade social. Desse 

modo, como a comparação é representação de dado objeto (MOSCOVICI, 2003), 

busca reforçar (através desta atitude de reconstituição do pensado e do que já havia 

dito, que especifica por meio da exemplificação) o sentido de um mecanismo 

detentor da função social de corrigir desigualdades e que pode tanto emancipar 

como conservar a sujeição daqueles a que propõe uma perspectiva de 

transformação da realidade. Reitera, portanto, a atribuição do sentido de um serviço 

que pode limitar-se ao mero assistencialismo, sem alteração do status quo, situação 

que estaria condicionada a um conjunto de fatores concatenados, no qual a própria 

atitude extensionista seria um quesito determinante, enquanto executor final das 

ações interventoras:  

[...] eu vou pegar o exemplo [...] do bolsa família: é um programa belíssimo, 

[...] é uma coisa ótima, porque muita gente sobrevive disso, certo. Mas se o 
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 Perguntado qual a razão para o atendimento do referido número de pessoas, formulou-se que: 
“Não, o projeto é pra associação. Se tiver trinta mulheres na associação elas vão participar as trinta. 

Até mesmo porque o projeto Ecoforte não atende a famílias de forma individual, né. Ela atende o 
grupo associação, empreendimento! Então os equipamentos é pra ser usado pela associação, mas a 
forma que foi organizado esse grupo de beneficiamento é que se tornou uma quantidade de pessoas 

restrita.” (TE-2). Na sequência enunciativa, a locutora atribuiu o mencionado modo de configuração 
do grupo beneficiário à posição do “outro”, ou seja, a questões internas à própria associação, ao 
grupo e à comunidade, sendo este, para ela, o fator responsável pela determinação daquele número 

de participantes nas ações. 
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governo tivesse de fato feito a parte social que tem dento do projeto, muita 

gente não precisava mais do bolsa família, porque o bolsa família é um 
assistencialismo no sentido daquela questão emergencial, porque o projeto 
é bom pra você ajudar as família, mas é necessário que você dê condições 

pra que essas pessoas não fique dependente do bolsa família, pra que eles 
possa caminhar com as próprias perna dele, porque no dia que disser 
assim: “O bolsa família acabou. Não vai ter mais condições de fazer 

investimento pra esse povo, de continuar dano a questão do 
assistencialismo pra esse povo!”, então o que é que vai acontecer? A fome 
volta, a miséria volta e o país vai pro ranking da pobreza novamente, como 

a gente já vê sinalização agora com esse novo governo! (QE-11). 

Como se verifica, no jogo dos sentidos, em que a objetivação e a ancoragem 

estão sempre sendo (re)acionados, conteúdos silenciados podem vir a emergir a 

partir de discursos (re)produzidos em outros momentos ou sobre outras condições. 

Portanto, a heterogeneidade de sentidos, que também permanece como 

possibilidade dentro do discurso dos sujeitos, permite que outros enunciados se 

teçam como formas avaliativas da ação extensionista, passando a figurar com 

sentidos outros, sentidos outrora silenciados, trazendo como ponto de ancoragem 

não mais uma simples valoração positiva do lugar do outro enquanto executor das 

ações, mas a percepção da necessidade (e mesmo a prescrição: “Tem que ter uma 

estrutura mais adequada”, “Tem que tá sempre alí pra tá orientano” QE-8) de uma 

maior presença quanto ao processo de orientação e de apoio, além da estruturação 

de um local de trabalho que possa ser mais adequado e oferecer as condições 

necessárias à atuação das assistidas e ao sucesso do empreendimento, assim 

objetivados: 

O que eles poderia fazê era vim mais assim na gente, porque nóis ainda 

não sabemos, é... mexer nas máquinas e eles poderiam vim aqui ensiná 

nóis pra nóis aprendê a trabalhá mais. (QE-6). 

Óia, é... na verdade uma coisa que eles tem que melhorá também [...] é 

uma estrutura pra que elas trabalhe mais à vontade, com mais espaço, pra 

que elas tenha mais aquele conforto de trabaiá. Às vezes você trabaia num 

lugazim mais num é adequado pra você trabaiá! Você veja bem, ó, elas 

trabalham aqui mermo, ói, é alí, meio mundo de mulhê alí [aponta o dedo 

para a cozinha da associação]. Mais elas, elas num fica confortável ali, e 

num é um lugar, assim, adequado pra que elas faça esse trabáio. É muita 

gente, é muito material, aí se num tiver, por exemplo, uma sala ou uma 

coisa adequada, elas num tem como crescê, expandí o trabáio delas. [...] Se 

elas acha um comércio que elas têm que fazê mais produto, como elas vão 

crescê, se elas num têm uma estrutura adequada pra que elas possa 

trabaía?, ou chamá mais gente: “Óia, esse pessoal num tá dano, nóis tamo 

com dez pessoa, precisamo botá mais cinco pessoas...”, mais se a estrutura 

que elas têm num dá pra elas chamá essas cinco pessoas?, aí num vai 
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crescê.... Tem que ter uma estrutura mais adequada, bem estruturada, pra 

que elas trabalhe mais à vontade [...] e... elas possa crescê [...]. Aí elas têm 

que ter uma estrutura boa, os técnico sempre tá vindo, sempre tá orientano, 

num é só vindo em fim de mês, porque aí é muito fácil! Tem que tá sempre 

alí pra tá orientano, tá informano, passá uma informação. (QE-8). 

Observando-se os enunciados que foram destacados e agrupados no Quadro 

9, percebe-se que a união também figura no imaginário discursivo de quilombolas 

como elemento fundamental no trabalho de ATER, num processo de objetivação e 

ancoragem em cuja posição discursiva do sujeito tende a acorrer ao sentido 

comunitário e de trabalho coletivo (sentidos mais familiares) como elemento 

determinante de suas representações sociais. Sendo a união um fator fundante dos 

antigos laços de solidariedade dos quais dão testemunho os discursos desse povo, 

aqueles que a enunciam resgatam o sentido de coletividade que perfaz o universo 

simbólico da vida em comunidade, e passam a vincular esse mesmo sentido de 

unidade e de trabalho coletivo tanto às ações de desenvolvimento rural executadas 

na comunidade, quanto à atuação extensionista e à própria identidade, chegando a 

assumir, em alguns dos enunciados mobilizados, a função de discurso prescritivo ao 

buscar estabelecer uma ideia de dever/obrigação a partir da mobilização da forma 

verbal “tem que”: “a gente tem que aconselhá uns aos outro e permanecer a união e 

o trabalho” (QE-8); “Porque o negro ele tem que tá unido” (QE-11). 

O sentido de unidade que se verifica no discurso dos quilombolas se ancora 

pelo estabelecimento de requisitos que, no jogo discursivo e de atribuição de 

sentidos, são avaliados como bons ou asseverados como fundamentais à 

configuração de uma realidade quilombola, do trabalho de ATER e da própria 

atuação dos técnicos nesse contexto identitário, como expõe o Quadro 9. Assim, 

nesses enunciados, que mobilizam uma memória coletiva, tais requisitos 

estabelecidos compreendem o apoio mutuo, o companheirismo e a solidariedade, 

etc., os quais são, ao mesmo tempo, resultados da objetivação de imagens mentais 

ancoradas enquanto significantes dos objetos representados pelos sujeitos. 

Quadro 9 

Os sentidos de unidade e coletividade nas representações dos quilombolas 

Discursos produzidos em avaliação à atuação dos extensionistas e que trazem sentidos 
de unidade e coletividade: 

 “[...] a união, a pessoa trabaiá junto. A união é que é bunito assim. A pessoa vai buscano com 
quem sabe, que a pessoa num sabe, assim, tudo, na vida.” (QE-7). 
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“[...] união, união... respeito com o grupo, o grupo ser unido, ser tudo por um, dois por um, 
pronto. E aí só tem a crescer.” (QE-8). 

“[...] tem que... eles vim, atendê tudo direitinho, [...] tudo unido, né, que a união faz a força, e 
sem a união não tem nada.” (QE-9). 

Recorrência dos sentidos de unidade e coletividade em outros enunciados: 

“Agora também a gente tem que aconselhá uns aos outro e permanecer a união e o trabaio, 
como a gente fazia, e em comunidade, que a gente só trabaiava em mutirão. Você vê uma 
obra dessa aqui, nós fizemo [com] nosso suor, [com] nossos braço. Nós cavava o barro, 

amassava o barro, fizemo o tijolo, nós queimava o tijolo! Nós foi quem levantamo.”  
(QE-8, quando foi perguntado o que é quilombo).  

“[...] pra se unir, pra se organizar, pra pudê trabalhar.”  
(QE-10, quando foi perguntado o que é Extensão Rural). 

“Ser quilombola é você viver no meio do seu povo, é você ter união uns com os outros, pra se 
organizar, é dar apoio uns aos outros e você viver aquilo que, de fato, é dos teus 

antepassados. [...] e essa questão da união acima de qualquer coisa. Porque o negro ele tem 
que tá unido. A união ela é fundamental, princ ipalmente negro!”  
(QE-11, quando foi perguntado o que é ser quilombola).  

“[...] ser quilombola... é [...] ser unido uns com os outros, pra vê se consegue uma vida melhó.” 
(QE-9, quando foi perguntado o que é ser quilombola).  

“A pessoa acha que tudo junto é melhó, pra pessoa seguir... assim os trabáio da gente [...]” 
(QE-7, quando foi perguntado sobre como acha que são vistos pelos extensionistas).  

“[...] a gente considera assim, por causa do tempo mais véio, a união dos mais véio” 
(QE-7, quando foi perguntado sobre o que é quilombo). 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Permanecem, quanto às representações sobre a instituição IRPAA, 

determinações da posição discursiva assumida a partir do lugar do sujeito locutor, 

com uma tendência à valoração positiva da atuação institucional por parte de 

algumas daquelas mulheres dispostas na condição de participantes diretas das 

ações mais recentemente desenvolvidas, as duas primeiras na listagem do Quadro 

10. Mas num segundo momento fatos outrora silenciados vieram à tona pela 

enunciação de uma dessas locutoras, permitindo que se estabelecesse uma 

avaliação mais diversa, expressando o anseio por apoio em uma estrutura própria 

para poderem trabalhar, e ainda o apoio na conexão com canais de comercialização 

dos produtos (QE-6), como se verifica no mesmo quadro. Pensamento convergente 

também é expresso por outra participante do grupo das usuárias, que neste novo 

argumento mobilizado, difere de seus enunciados anteriores, expondo, igualmente, o 

anseio por um local próprio e mais adequado para se trabalhar (QE-5). 

Quanto aos demais fragmentos discursivos apresentados no Quadro 10, 

excetuando-se aquele que expressa desconhecimento sobre a questão (QE-9), 
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observa-se a expressão de sentidos ainda mais relacionados à prescrição de 

atitudes a serem desempenhadas a nível institucional como forma de potencializar a 

reprodução socioeconômica, o engajamento local e a convivência e uso de recursos 

naturais, elementos que se ancoram em meio ao discurso dos quilombolas como 

uma forma de percepção e significação do aspecto do desenvolvimento local a ser 

incentivado pela própria instituição apoiadora. Assim, são atribuídos ao IRPAA e a 

seus respectivos técnicos, os papeis de desempenhar uma constância no serviço de 

acompanhamento e assistência (QE-8); aumentar a participação na comunidade e o 

processo de animação da mesma (QE-10); e expandir sua área de atuação para 

assessorar também os ribeirinhos na região (QE-11). Veem-se em enunciados 

desses três sujeitos, como notáveis marcas linguístico-discursivas (“tem que”, 

“deve”) indicam suas formas de filiação a um discurso prescritivo, procedendo ao 

estabelecimento de um sentido de dever/obrigação institucional: “e aí o IRPAA ele 

tem que orientá” (QE-8); “deve particpá mais, vim mais vezes” (QE-10); “o IRPAA 

deveria atuar no município de Curaçá como um todo” (QE-11). 

Quadro 10 

Representações dos quilombolas segundo a visão que têm do IRPAA 

Como acham que o IRPAA deveria atuar? 

Participante Depoimento 

QE-3 “Eu acho que do jeito que eles já tão vindo, que quando eles têm um projeto eles 
traz pra comunidade aí as pessoas dá a opinião, e tá sempre ali orientano, 
buscano o melhor. Mas com a comunidade.” 

QE-6 “Eu acho que o que eles pode fazê por a gente eles tão fazeno. Por enquanto eu 

não tô achando nenhuma falha neles não. Porque quando tem as coisa pra eles 
vim ensiná a gente eles vêm e nunca disseram que num vinha.” 
“Poderia ajudá a gente a... construir nosso local de trabalho, porque aqui é 

emprestado, e... pode procurá também é... alguns comércios pra vê se tem como 
pegá nossa mercadoria pra nóis vendê... eu acho que por aí.” 

QE-5 “É... como a instituição deveria ajudá a gente é nisso: um local pra gente podê 
trabalhá... porque aqui é muito apertado. E... se quando a gente começá fazer [...] 

uma encomenda grande, não tem como trabalhá aqui porque aqui é a sede da 
associação que é pra várias coisa. Então a gente ter um lugá adequado pra gente 
podê trabalhá sossegado!” 

QE-8 “Ele dano assistênça direto, sempre trazeno as boas informação, né, que se eles 

num trouxé num adianta só dizê: ‘Vou botá pra fazê isso e aquilo!’ e depois, ó, 
deixa pra lá. Que nesse... às veiz eles chega aqui, dá uma informação, mas tem 
muitas coisa que precisa deles dá outras informação. Nós tamo fazendo um 

trabáio... nós terminamo aquele trabáio, mas nóis tem que fazê outro. Nóis num 
tem que seguí só numa estrada. Nóis tem que seguí em várias estrada! Você tá 
fazeno um produto... você quer vendê um produto, mais você tem que sabê fazê 

aquele comércio daquele produto, e às veiz nóis num sabe fazê aquele comércio, 
e aí o IRPAA ele tem que orientá: ‘Óia, esse aqui num vai, você tem que seguí 
por esse caminho, pra que vocês consiga viabilizá esse movimento aqui!’”. 

QE-9 “Rapais, sem nem informá direito sob isso aí!” 

QE-10 “[...] eu acho que deve participá mais, vim mais vezes. Vem uma, vem duas, vem 
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três, vem quatro, e chama o povo: ‘Vamo! Vamo fazê assim que dá certo! Num 

esmureçam!’. Porque você sabe, ói, as coisa num é fácil não! E se a pessoa num 
tivé mesmo fé e coragem pra enfrentá, num enfrenta não! Num é? Tem que [...] 
se pegá muito com Deus! Num só pensá no dinheiro!” 

QE-11 “O IRPAA pra mim é uma das instituições que se faz um trabalho correto, né, no 

sentido de coisa. Agora, como ele é um instituto mais ligado à questão do, da 
caatinga, né, ele dá uma assistência maió ao pessoal lá do centro da caatinga. 
Mas pra mim o IRPAA deveria atuar no município de Curaçá como um todo. 

Graças a Deus que agora eles tá começando a também se ampliar aqui na marge 
do rio, porque ele trabalhou muito com a área de sequeira, porque é um instituto 
que representa mais a questão da convivência com o semiárido, [...] fez um 

trabalho muito bem com a questão do umbu, na caatinga, a questão das hortas 
comunitárias, [...] na questão dos barreiro, das aguada, a questão de ensinar ao 
pessoal a conviver [...] com a seca [...]. Então eu acho que a política do IRPAA 

nesse sentido tá [...] adequada pra questão da nossa região. Agora como nós 
temos outra área, que é [...] a margem do rio, tem água, tem a terra, né, tem tudo, 
mas que o pessoal [...] ainda são mais pobre do que o povo que ainda mora na 

caatinga, talvez por falta de uma maior atenção nessa área, né, [...] eu acho que 
tá faltano ainda um pouco ensinar esse povo a viver com a questão da riqueza 
que ele tem aqui na margem do rio, que é a água!” 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Em relação à última enunciação exposta pelo Quadro 10, que questiona a 

abrangência de atuação institucional, cabe examinar como o lugar assumido pelo 

sujeito influencia a produção do discurso. Contrastando-se fragmentos discursivos 

de seu locutor com formulações de sujeito discursivo extensionista, verifica-se como 

a partir das diferentes posições assumidas ocorre a contradição, através do choque 

dos sentidos ideologicamente produzidos no discurso a que se filiam. Embora 

expresse uma aprovação do trabalho institucional em sua fala, o sentido do 

enunciado estabelecido por QE-11 acerca da instituição executora exprime uma 

polarização da mesma quanto aos âmbitos de atuação: “[...] ele dá uma assistência 

maior ao pessoal lá do centro da caatinga. Mas pra mim o IRPAA deveria atuar no 

município de Curaçá como um todo” (QE-11). Diverge daquele que quis estabelecer 

discurso mobilizado por um dos técnicos: “[...] a instituição tá presente inclusive não 

só na comunidade, mas em todo o município, né, de Curaçá, num trabalho maior 

que é a... o trabalho de mobilização, o trabalho de apoio nas questões sociais, nas 

lutas por direitos, no acesso à água, acesso à terra.” (TE-1). Este último fragmento 

discursivo será exposto em sua completude no Quadro 14. 

Apesar de enunciada a situação acima descrita, acerca da qual identifica-se 

uma necessidade de mudança, ainda no aspecto avaliativo do desempenho 

institucional o mesmo sujeito locutor (QE-11) busca ancorar uma visão positiva sobre 
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a entidade executora, esta que é, ao mesmo tempo, representativa de outras 

organizações financiadoras: 

[...] O IRPAA tem dado uma atenção especial aqui pra os produtores, né. 
[...] é a única instituição no sentido de apoiar tanto na área produtiva, quanto 
na área da questão do sequeiro, [...] apoiado muito bem. E cada projeto que 

o IRPAA elabora junto com [...] outras instituições, isso só tem a... 
engradecer a comunidade que são contemplada com isso. [...] trazer 
benefício. Agora é aquela questão que eu sempre digo ao pessoal: o 

IRPAA, [...] o governo ou qualquer outra instituição tá fazeno a parte dele no 
intuito de trazer a melhoria das qualidade de vida. Agora depende muito 
também da comunidade e dos grupos desempenhar sua função e cumprir 

com sua parte. [...] nós temos tudo hoje, com esse projeto, pra que a nossa 
comunidade possa crescer. São dez pessoas hoje, no momento. Então isso 
significa que são dez família, porque é uma pessoa de cada família. São 

dez família envolvida hoje nesse projeto, com possibilidade de incluir mais 
famílias, e se as pessoas tiver interesse esse projeto vai melhorar as 
qualidade de vida das pessoas, vai melhorar as rendas familiar, e vai 

proporcionar uma melhoria de... recurso, questão financeira pras pessoas . 
Então isso é um projeto engrandecedor que vai nos trazer muito benefício e 
resultado, só depende das pessoas que dele estão participando. (QE-11). 

Pelo conhecimento da influência de seu histórico político-representativo e de 

atuação junto à principal organização associativa no território quilombola, torna-se 

possível perceber como nesta enunciação destacada o sujeito QE-11, enquanto 

agente cuja posição enunciativa reverbera uma construção de sentidos 

atravessados pela influência do histórico do exercício da liderança, converge para a 

significação da própria posição discursiva assumida, orientada ao dever de 

desempenhar papeis de sensibilização e mobilização dos atendidos, para além do 

aparente apreço pelo projeto e pela ação dos executores. Procede, novamente, à 

mesma função de discurso responsabilizador, mas desta vez o fluxo discursivo 

desloca o sentido da responsabilidade institucional, outrora enunciada pelo mesmo 

sujeito, para a responsabilidade dos sujeitos assistidos nas ações em geral e no 

projeto Ecoforte em particular, encarregando-se de recomendações que lhes 

atribuem (ao mesmo tempo em que cobram) um sentido de agência quanto à 

assunção de papeis coletivos e individuais necessários ao êxito das ações. 

Transpondo a responsabilidade para outro extremo dentre aqueles envolvidos 

no processo, o enunciado acima exposto filia-se, por hora, ao sentido unipartidário, 

circunscrevendo e limitando a ação institucional e governamental ao ato de “trazer 

benefício” / “trazer a melhoria” (viabilizar projetos e recursos, fornecer equipamentos, 

etc.), estabelecendo a reponsabilidade pelo sucesso final dos projetos como algo 

que cabe, agora, aos usuários, no caso do Ecoforte, às dez usuárias. Mas o que ali 
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não se processa em função do esquecimento de um sentido de corresponsabilidade 

em todo o curso das ações – sendo a ideia de continuidade do compromisso 

institucional momentaneamente apagada pela discursividade –, emerge noutros 

fragmentos discursivos, como se viu noutros enunciados anteriormente abordados, 

nos quais o mesmo sujeito objetiva a responsabilidade dos praticantes pela 

qualidade na execução das ações. Neles são resgatados, portanto, a completude da 

obrigação institucional e o sentido de corresponsabilidade, que no enunciado aqui 

contrastado se apaga pela discursividade. Veem-se, assim, os movimentos de 

aproximação e distanciamento que se reproduzem no tensionamento ideológico, 

sendo este performático dos sentidos atribuídos aos agentes envolvidos no processo 

de constituição do projeto de desenvolvimento rural e da atribuição de sentido a este 

mesmo, em meio aos acontecimentos discursivos. 

Ainda que em algumas das formulações dos quilombolas até aqui abordadas 

tenham sido verificadas demandas por maiores adequações em matéria de 

infraestrutura, frequência e atuação extensionista e estabelecimento de canais de 

comercialização, entre outras, as representações sobre o projeto Ecoforte presentes 

no discurso de alguns deles expressam avaliações positivas sobre o mesmo e as 

ações nele executadas, demonstrando-se que trouxeram resultados positivos à 

comunidade (Quadro 11). Contudo, cabe destacar a permanência da influência da 

posição discursiva e condições de produção sempre operantes sob as 

determinações ideológicas que regem a discursividade dos sujeitos, especialmente 

no caso dos três primeiros fragmentos expostos no quadro, formulados por sujeitos 

discursivos em condição de participantes diretas das ações há pouco tempo 

desenvolvidas, cujo universo consensual pende, muitas vezes, para a explicitação 

de representações mais positivas acerca do outro discursivo, ou acerca de objetos 

com os quais e através dos quais se relacionam com aqueles mesmos, como se 

verifica no referido quadro acerca de representações formuladas sobre o projeto 

Ecoforte. 

Quadro 11 
Representações dos quilombolas segundo a visão que têm do projeto Ecoforte 

Que resultados identificam no projeto Ecoforte? 

Participante Depoimento 

QE-1 “Eles trouxe muitas coisas, beneficiano pro nosso grupo, coisa que a gente não 

tinha e hoje a gente tem, como nossa cozinha completa, que foi com a ajuda 
deles, então só tenho que agradecer a eles. 
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QE-3 “Só bons, que trouxeram nossos equipamentos, que a gente era com dificuldade 

pra fazer as coisa. Aí com a ajuda dos equipamento que eles trouxeram pra gente 
aí ajudou bastante.” 

QE-4 “Eles trouxeram só coisa boa pra gente. Porque antes a gente num tava fazeno 
os biscoito porque a gente não tinha os equipamento. Faltava fogão, faltava um 

liquidificador e hoje a gente tá bem agradecida porque a gente recebeu. [...] 
Porque a gente não tinha condição de comprar um fogão industrial, a gente não 
tava com condição de comprar um freezi, e isso agente recebeu tudo. ” 

QE-11 “Com esse projeto, [...] eles fizeram um plano de trabalho, fizeram essa questão 

da orientação, capacitaram o pessoal... e muita gente que [...] não faz parte do 
grupo começou a despertar o interesse também de se destacar dentro da 
comunidade. [...] temos pessoas fabricano os derivado da mandioca lá por conta 

própria, na própria residência, sem nenhuma estrutura, e vendeno aqui na fêra, e 
tá tendo resultado. Com isso surgiu diversas pessoas lá que não tão fazeno os 
produto da mandioca mas começaram com essa capacitação. Uns começaram a 

fazer o cachorro quente pra vender pra tá melhorano a questão da renda familiar, 
outros começaram a fazer o bolo, outros começaram a fazer a tora, tudo isso em 
consequência depois dessa capacitação, dessa orientação desse projeto. Então 

isso começou a despertar o interesse das pessoas da comunidade pra que 
pudesse se destacar, fazer alguma coisa pra poder melhorar suas qualidade de 
vida e sua renda familiar.” 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Outro enunciado, formulado em resposta à mesma pergunta por locutora não 

participante das ações do Ecoforte, e que não procede a uma abordagem avaliativa 

do mesmo, mas sim responsabilizadora de um sucesso a ser alcançado, é 

expressivo de um sentimento local de que haja melhorias na comunidade para a 

manutenção e permanência de seus integrantes a partir das oportunidades geradas 

pelo desenvolvimento de ações dessa natureza: “Eu espero que dê certo, que eles 

trabalhe, pra sobrevivê, pra depois num [...] caí fora [...] pelo mundo aí afora!” (QE-

10). Percebe-se com o enunciado destacado pode funcionar como paráfrase de 

enunciados outros e mobiliza sentidos que atravessam os discursos, podendo ser 

verificados noutras ocorrências formuladas acerca da própria Extensão Rural, ou em 

discursos institucionais que, no processo de explicação dessa realidade, também 

estabelecem, de maneira legitimada, uma compreensão a partir do mesmo efeito de 

sentido de um discurso fatalístico: objetiva o êxodo rural como uma fatalidade 

relacionada à falta de alternativas e condições necessárias à permanência desses 

habitantes: 

Eu espero que dê certo, que eles trabalhe, pra sobrevivê, pra depois num 
[...] caí fora [...] pelo mundo aí afora! (QE-10, sobre o projeto Ecoforte). 

[...] a extensão rural é justamente isso, é pra que você possa fazer um 
trabalho onde as pessoas possa ter condições de sobreviver lá na sua terra, 
lá no meio de sua família, lá na sua comunidade... pra que ele não precise 

sair de lá [...]. (QE-11, sobre a Extensão Rural). 
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Quando privados de sua territorialidade e, assim, alienados de seu modo 

tradicional de vida e produção, muitos quilombolas buscam o caminho das 
periferias das grandes cidades. Simultaneamente, a contínua mobilidade 
dos quilombolas para os centros urbanos, a longo prazo, resulta na 

dissolução de suas comunidades e de sua identidade. (SANTOS, [20--?], p. 
5, sobre a realidade quilombola ). 
 

Verifica-se como convergentes efeitos de sentidos podem, a despeito do que 

se viu noutras passagens, se estabelecer no discurso de agentes em diferentes 

condições e posições discursivas. Como se percebe no enunciado dos cidadãos 

rurais quilombolas e naquele do agente governamental, acima expostos, cada um, 

de seu conhecimento de mundo e pressões ideológicas inerentes, formula 

explicação que converge para um consenso sobre a mesma realidade. Ainda que de 

lugares diferentes, cada sujeito é capaz de estabelecer convergentes formulações 

acerca de um mesmo objeto cognoscível, qual seja, neste caso, a permanência no 

meio rural. Das diversas experiências de apropriação do mesmo é que pode resultar 

as variações de sua percepção. 

Embora as participantes inseridas na condição de usuárias tenham buscado 

representar principalmente como positivos esses objetos que se relacionam ao seu 

contexto social e que figuram entre as questões discutíveis na comunidade, como a 

Extensão Rural, o projeto Ecoforte e outros aspectos correlatos, relativos à atuação 

extensionista e institucional, as representações nem sempre tiveram esse caráter 

otimista para metade das dez comunitárias envolvidas diretamente nas ações mais 

recentemente desenvolvidas através do referido projeto. Uma evidência nesse 

sentido, por exemplo, pode ser verificada em relação à desistência temporária de 

cinco usuárias, motivada pelo resultado de sua avaliação intersubjetiva: um 

desânimo inicial com as ações. Houve o seu retorno somente algum tempo depois, 

pelo estímulo da chegada dos equipamentos para a atividade de beneficiamento, 

como informa enunciado produzido por uma das participantes:  

Elas ficaram desanimadas, é... achavam que esse grupo nunca ia dar certo, 
achava que não tinha... não tava dano resultado pra elas continuá nesse 

grupo. [...] mas hoje elas já tão bem animadas com o grupo, depois que 
chegou, é... os material, forno, um freezi que a gente ganhou, as máquina, 
tudo, aí elas continuaram. Tão bem animada com as coisa que tá chegano, 

com as reuniões que a gente tá tendo, as explicação, o curso, que tá sendo 
muito bem dado, muito bem explicado, aí elas tão ficando mais animada.  
(QE-4). 

Assim, tal como se observou acerca do aspecto da construção psicossocial 

da identidade, a possibilidade de uma tendência de afastamento, pelo sujeito, de um 
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objeto simbólico que o mesmo passa a apreender de uma forma negativa, quando o 

percebe envolto em contexto de representações negativas, também no contexto do 

desenvolvimento de ações locais, se não houver representações positivas capazes 

de fazer com que os indivíduos orientem-se à sua participação nas mesmas, o 

desejo pelo distanciamento pode ser a via mais próxima. Verifica-se, portanto, como 

as ações dos sujeitos se pautam nas suas representações sociais. 

Cabe enfatizar que o desânimo com projetos e ações que chegam à 

comunidade é um fato comum em Nova Jatobá, sendo frequentemente significado 

nos discursos gerais a partir de referências explícitas que representam os próprios 

moradores como desacreditados das ações, como se verificou em entrevistas 

informais e também no decorrer das observações e escutas realizadas durante a 

plenária assistida na associação. Como aspecto de uma polifonia que envolve tais 

sentidos, efeitos de sentidos convergentes também podem se fazer presentes no  

discurso empreendido por outros agentes externos à comunidade, como se verifica 

numa referência feita por uma das participantes à fala de sua interlocutora, dando-a 

voz em meio ao discurso: 

Muitas pessoas falam muito bem da nossa comunidade. Inclusive essa 

semana mesmo teve uma mulher que tava falando pra mim: “Vocês têm 

tudo nas mãos... vocês que não sabem valorizar, porque a comunidade de 

vocês é uma comunidade rica, onde vocês têm tudo! Todo mundo faz de 

tudo pra trazer algo melhor pra comunidade, agora [...] vocês não busca. Se 

[...] ficar parado vocês não vão ter nada, porquê vocês têm muitas 

oportunidades!”. Muitas pessoas elogiam nossa comunidade, graças a 

Deus! (QE-1). 

Ainda que, por um lado, a participante QE-1 busque fixar o sentido do 

discurso numa correlata representação positiva da realidade, inclusive buscando 

reforça-lo dando voz a uma interlocutora, passando a ser a sua enunciatária no 

discurso e enaltecendo a valorização, objetivada pela mesma, de potencialidades da 

comunidade, bem como das oportunidades que esta possui e os esforços alheios 

em lhes conseguir “melhorias”, por outro, termina por explicitar sentidos relacionados 

a uma representação negativa da realidade. Neste último caso, caracteriza os outros 

a partir de uma inércia, negando-lhes a identificação de uma condição ativa (“vocês 

que não sabem valorizar”; “vocês não busca”), assumindo também, e a partir daí, o 

mesmo efeito de sentido de discurso responsabilizador observado em enunciados 

de alguns sujeitos espectadores entrevistados, o qual, nesse caso também incita o 
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coletivo a mobilizar-se, sem o que não reconhece a possibilidade de haver 

conquistas. 

 “Se [...] ficar parado vocês não vão ter nada” (QE-1, em referência a fala 
de interlocutora, que se torna enunciadora ). 

“[...] então vamo dá o anzol aqui, vamo ensinar ele pescá, vamo capacitar 

ele, vamo acompanhar. Agora é o seguinte, companheiro, [...] você tem tudo 
pra você sobreviver! Se você não fizer por onde sobreviver, isso é questão 
sua [...]!” (QE-11, em referência a fala de interlocutores, que se tornam 

enunciadores). 

Participação do pessoal da comunidade... é pouco o interesse. [...] Porque 
eu acho assim, nem que num funcione, mas eu acho que na hora que tem 

uma reunião, e seja quem for, a pessoa tá ali junto, tá todo mundo junto, pra 
podê ouví o que a pessoa num sabe, aprendê... o que num entendeu fazê 
as pergunta. Eu acho assim! (QE-10, em atribuição à representação dos 

técnicos sobre os quilombolas). 

Cabe aqui também estabelecer um paralelo com enunciações de um dos 

extensionistas, nas quais também se explicita, entre outros, o sentido de desânimo 

do “outro” em seu papel de agente envolvido nas ações de desenvolvimento rural 

direcionadas, referindo-se especificamente ao grupo de usuárias do projeto Ecoforte: 

Tem um pouco de falta de estímulo, pela aquele grupo de beneficiário! E a 

ideia, que a gente conversou com o presidente da associação, é que já que 
eles tinham os equipamentos, tinham toda uma estrutura ali pra desenvolver 
o trabalho, que a associação em si chamasse novas pessoas pra fazer 

parte daquele grupo, já que aqueles equipamentos não eram do grupo, era 
da associação! Então a associação ela tem autonomia pra envolver mais 
pessoas no trabalho e tal, se ver que aquele grupo não tá desenrolando 

bem, não tá se interessando! Mas a gente sentiu essa falta de organização 
desse grupo, falta de interesse, pelo menos na pós-reunião! Na reunião se 
mostrava interessado e tudo, mas, quando saia, a prática deles não... não 

era uma prática muito contínua, né. E aí vem uma reflexão: ou esse grupo 
precisa de um acompanhamento mais de perto, a gente tá num 
acompanhamento mais próximo pra ver se os resultados fica melhor – de 

repente eles podem diminuir porquê sentem, sei lá, falta de uma assessoria, 
de um acompanhamento, né, e o nosso projeto ele é mais de estruturação, 
de organização, então era mais de estruturação dos equipamentos e tal. 

Então o problema pode ser esse, a falta de um acompanhamento contínuo 
– ou mesmo pode ser mesmo falta de estímulo do grupo. Pode ser um 
grupo que não seja um grupo animado pra aquele trabalho, aquele projeto. 

Talvez precise mesmo é de uma... uma renovação no grupo que trabalha o 
beneficiamento, que aí mais é um papel da associação também, né. Por 
isso que a gente tentou envolver muito o presidente da associação nas 

discussões. (TE-1). 

Procedendo a um deslocamento de sentidos, por meio de discurso 

responsabilizador, ora o sujeito locutor imputa ao outro o ônus da ação de seu 

próprio desestímulo, por meio de repetitivas enunciações (“a gente sentiu essa falta 

de organização desse grupo, falta de interesse”; “ou mesmo pode ser mesmo falta 

de estímulo do grupo. Pode ser um grupo que não seja um grupo animado pra 
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aquele trabalho, aquele projeto.” TE-1), ora o atribui a si mesmo, enunciando-se 

como agente inserido no processo e objetivando o próprio envolvimento incipiente 

nas ações direcionadas, com novas e também repetitivas enunciações de uma 

segunda proposição: “ou esse grupo precisa de um acompanhamento mais de perto, 

a gente tá num acompanhamento mais próximo pra ver se os resultados fica melhor 

– de repente eles podem diminuir porquê sentem, sei lá, falta de uma assessoria, de 

um acompanhamento, né”; “Então o problema pode ser esse, a falta de um 

acompanhamento contínuo” (TE-1). Verifica-se, assim, como o discurso 

responsabilizador é atravessado pela explicitação de uma corresponsabilidade 

acerca do fato discutido, sendo ancorados e avaliados os papeis de cada extremo 

envolvido na questão. Observe-se também a presença de típicas marcas linguístico-

discursivas (“né”; “sei lá”) que, na forma como foram enunciadas, se estabelecem 

em cumprimento de algumas funções, como a finalização ou a interrupção do dizer 

(“não dizer”), por não querer aprofundar o discurso sobre aquilo que se discursa, 

além da pausa (...), que pela forma como fora ali enunciada marca o sentido de 

antecipação, com uma breve reflexão sobre o que pode e deve ser dito: “a prática 

deles não... não era uma prática muito contínua”; “Talvez precise mesmo é de uma... 

uma renovação no grupo” (TE-1). 

Cabe observar que o extensionista também busca relacionar o desestímulo 

referente ao envolvimento em ações na comunidade à influência de questões 

operacionais e também de aspectos culturais da mesma, embora nesse último caso 

continue a explicitação de uma avaliação do papel do outro em sua perspectiva 

atitudinal, permanecendo o ingresso numa formação discursiva da responsabilização 

do sujeito assistido, textualizada, por exemplo, no enunciado: “Então quando eles 

não abraçam aquela causa aí não vai porque eles preferem ficar na mesma coisa 

que eles já faziam antes” (TE-1). Isso pode ser mais bem apreendido a partir do 

conjunto enunciativo mais geral: 

Lá em Curaçá, os grupos eles conseguem fluir bem quando a prefeitura 
consegue fechar os contratos com o PNAE com eles, né, pra comprar 
produtos deles pra merenda escolar. Então o grupo dá aquele estímulo pra 

trabalhar, tá trabalhando, vendeno o produto. Mas depois, quando termina 
os contratos do PNAE, a prefeitura não..., faz o contrato mas não compra os 
poduto, a gente vê que os grupo começa a desanimar de novo, porque 

produz e não tem onde vender, onde expor a produção. Então aí é uma, já é 
um ponto, né, que gera o desestímulo, porque as pessoas começam a 
trabalhar pensando que vai vender, vai gerar renda, mas quando produz 
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não acha o mercado aberto. Em Curaçá acontece muito porque fica um 

pouco longe também do centro de Juazeiro, né, que é onde poderia uma 
venda melhor dos produtos deles. Então o principal meio de sair de lá é a 
prefeitura e quando a prefeitura não compra eles recuam um pouco o 

trabalho de beneficiamento. E por outro lado é cultural, é... as comunidades 
já tão acostumadas numa prática cotidiana deles, de plantar e vender pra 
um atravessador, ou... eles lá que produzem muita mandioca, fruta, né, é.. . 

verdura, então vende pra alguém que já vai e pega aquele produto e vai 
vender fora. E aí talvez quando a gente tenta mudar um pouco desse 
cotidiano, fazer com que eles mesmo beneficie a produção deles pra 

agregar valor e vender esse produto no mercado, então o desafio é algo 
novo pra eles! Eles agora vão ter que se qualificar, né, precisar ter um 
trabalhinho a mais pra levar o produto até o mercado, e às vezes eles não 

estão disposto a isso! E aí gera esses desestímulos porque meio que não é 
o cotidiano deles. Então quando eles não abraçam aquela causa aí não vai 
porque eles preferem ficar na mesma coisa que eles já faziam antes. (TE-1).  

Desses aspectos observados, decorre a importância de se buscar 

compreender outros fatores relacionados ao referido desânimo local, tanto num 

aspecto mais geral, quanto no âmbito restrito do projeto Ecoforte. Numa análise 

contextual, essa postura que é consensualmente atribuída aos comunitários em 

geral e que também já esteve relacionada a usuárias do Projeto Ecoforte, em 

particular, também se torna expressiva de um contexto de silenciamento institucional 

no que tange a ações educativas e práticas de Extensão Rural, que, em seu 

propósito de execução, instiguem o desenvolvimento de potencialidades dos 

sujeitos, sobretudo num sentido participativo orientado à definição de estratégias de 

superação dos entraves de ordem operacional, cultural e do próprio distanciamento 

da ação extensionista, contribuindo também para a modificação das representações 

que medeiam o julgamento sobre as próprias ações de desenvolvimento rural.  

Sobre o fato acima referido, em se tratando do projeto Ecoforte a própria 

necessidade de um maior acompanhamento é objetivada pelo extensionista, 

conforme enunciação anteriormente exposta em cujos sentidos atravessados se 

estabiliza também a caracterização das ações num aspecto técnico (“o nosso projeto 

ele é mais de estruturação, de organização, então era mais de estruturação dos 

equipamentos. Então o problema pode ser esse, a falta de um acompanhamento 

contínuo” TE-1). Como se verifica, tal enunciado estabelece sentidos contrastantes 

com o de outras formas enunciativas nas quais se busca uma afirmação da 

Extensão Rural no âmbito do referido projeto, passando as mesmas a ser abordadas 

na próxima seção.  
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Estes últimos sentidos, portanto, serão retomados no tópico seguinte, quando 

se tratar da abordagem do discurso dos praticantes de ATER em sua caracterização 

técnico-profissional. Desse modo se poderá identificar e ao mesmo tempo contrastar 

as formas buscadas para explicação da categoria Extensão Rural e das ações de 

desenvolvimento rural, demonstrando-se como, em contra partida, ocorre uma 

estabilização de sentidos de vinculação a práticas mais relacionadas ao campo da 

assistência técnica, mais pontual e tão menos propícia ao envolvimento do usuário 

num aspecto dialógico e participativo.  

 

6.2 As representações sociais dos extensionistas sobre a Extensão Rural e 

identidade étnica 

O outro extremo das relações discursivas aqui abordadas é composto pelas 

representações (re)formuladas e efeitos de sentidos que emergem das enunciações 

empreendidas pelos sujeitos praticantes, dos quais se analisam as formas de 

compreensão de objetos simbólicos e do contexto a partir dos quais eles se 

relacionam com o “outro”. Nesse sentido, debruça-se sobre práticas discursivas de 

dois agentes com considerável trajetória no serviço de ATER, buscando apreender 

as suas representações: TE-1, com 8 anos de experiência, tendo iniciado sua 

carreira em outra entidade prestadora; TE-2, com 10 anos de experiência, também 

tendo começado em outro âmbito institucional. Nenhum com histórico de atuação 

em ações de ATER específica para quilombolas, apesar de inseridos numa 

instituição de referência e há sete anos envolvida com o desenvolvimento de ações 

numa comunidade que expressa tal especificidade. 

Quadro 12 
Os sentidos atribuídos pelos extensionistas à identidade quilombola 

O que entendem por quilombo? 

Participante Depoimento Evidência 

TE-1 “É... pegano... bom, o quilombo, entendo também como uma 
comunidade quilombola, né, é uma comunidade, como a 

gente chama de comunidade tradicional. Ela reflete um pouco 
das origens, né, da... da população, e... ao longo do tempo 
vem resistindo, né, vem... mantendo as suas origens, apesar 

das grandes interferências, né, dificuldade que aponta. Mas é 
isso, eu entendo o quilombo como a nossas raízes, né, 
comunidades tradicionais que há muito, muito tempo vem 

tentando resistir a... frente a essas adversidades que a gente 
tem hoje em todos os sentidos” 

A manutenção das 
origens através da 

resistência. 

TE-2 “Quilombo pra mim é uma... uma comunidade tradicional, A ocupação 
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né... com pessoas, de... negras, né... da raça negra, e que 

ocuparam aquele espaço, que... na verdade reocuparam um 
espaço que é seu por direito” 

histórica/reapropriação 

de um espaço pelo 
segmento negro. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

De maneira geral, percebe-se como a partir de suas formulações sobre 

quilombo os extensionistas o conceituam a partir da mobilização de alguns aspectos 

básicos de sua história no Brasil e, num primeiro momento, sem pretensões de 

elaborar uma contextualização mais profunda sobre a questão79, o que, entretanto, não 

inviabiliza a constituição de sentidos através do discurso. 

Observa-se em enunciado introduzido por TE-2 a noção de quilombo 

referenciada a uma categoria étnico-racial, a partir de um enfoque racial que o 

representa como espaço primordial de aglutinação de pessoas negras. Assim também 

o faz TE-1, embora não se referindo explicitamente ao quilombo como espaço de 

pessoas negras, mas indicando, a partir do estabelecimento de relações parafrásicas, a 

compreensão de um segmento cuja especificidade (“comunidade tradicional” – que 

traz, inclusive, um sentido atribuído de maneira exógena) constitui a gênese do 

contingente populacional (“reflete um pouco das origens”), buscando assim algum nível 

de relação de sentidos em termos socioculturais e étnico-raciais a partir de recurso 

parafrásico. 

Ambas as falas referenciam o quilombo enquanto “comunidade tradicional”. 

Dessa forma, mobilizam uma terminologia jurídica averbada por instrumentos legais 

normativos e comumente utilizada no contexto das políticas de desenvolvimento rural e 

das atuais chamadas públicas de ATER para se referir ao atendimento de diferentes 

grupos com identidade específica ou mesmo a um aspecto de transversalidade nas 

ações. Este termo circula nos discursos: é reproduzido pelos meios de comunicação, 

pelo discurso acadêmico-científico, por documentos técnico-institucionais e, por 

conseguinte, também transita no universo profissional dos extensionistas, ancorando-

se no discurso sobre identidade étnica a partir da mobilização de elementos de um 

discurso legal-normativo e técnico-científico, ainda que desprovido de profundas 

reflexões sobre o contexto a que se mantém vinculado.  
                                                                 

79
 Inclusive com recursos discursivos que, na forma como empregadas, assumem a função de notáveis 

marcas de superficialidade no discurso, como as constantes pausas (...), recursos alinhados à 
supressão/interdição do dizer (“né”, “mas é isso”, etc.) e comparações vagas: “É... pegano... bom, o 
quilombo, entendo também como uma comunidade quilombola, né, é uma comunidade, como a gente 

chama de comunidade tradicional.” – TE-1). 
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No processo de representação das identidades étnico-raciais negra e 

quilombola, a ideia de conservação de aspectos socioculturais e de retomada de 

posição ante um contexto de prerrogativas legais (demonstrando-se, aí, algum nível de 

apropriação sobre as relações de poder às quais estão envoltos esses grupos) são 

eleitas em meio às reservas da memória para figurar como símbolo de resistência no 

discurso mobilizado pelos extensionistas. Assim, apesar de um caráter genérico 

presente em suas falas, com recorrentes marcas expressivas de superficialidade 

anteriormente destacadas (sucessão de pausas demoradas, comparações vagas: “É... 

pegano... bom, o quilombo, entendo também como uma comunidade quilombola”, além 

de acordos tácitos de não dizer: “né”, “mas é isso” TE-1), ancoram-se alguns 

significados a partir dos quais são estabelecidos os sentidos de resistência, ao 

exporem sua compreensão de que o quilombo “vem... mantendo as suas origens, 

apesar das grandes interferências” (TE-1) e que seus integrantes “reocuparam um 

espaço que é seu por direito” (TE-2).  

Assim se indicam alguns padrões de apropriação sobre a questão quilombola, 

acerca da qual se torna discutível (no meio acadêmico, por exemplo) como o panorama 

das relações sociais no Brasil inscreve-se num contexto determinado pelos 

desdobramentos do sistema de dominação escravista, pelo que o segmento negro em 

geral e os quilombolas em particular lograram consequências negativas, sendo postos 

em via de acesso a direitos fundamentais. E o seu reposicionamento nesse campo de 

poder demandaria, dentre outros aspectos, a assunção de postura reivindicatória 

atrelada a processos de autoafirmação e de valorização de sua cultura e identidade. 

 

Quadro 13 
Os sentidos atribuídos pelos extensionistas à identidade quilombola 

O que entendem por ser quilombola? 

Participante Depoimento Evidência 

TE-1 “Ser quilombola é assumir uma identidade, né, uma 

identidade... assumir as origens. Ser quilombola é isso. 
Porque, é... tem muitos quilombolas que não se assume: ‘Eu 
sou quilombola!’, né, não sei, por alguma questão ou outra.... 

Mas é isso, eu acho que é assumir a identidade que vem é... 
herdano ao longo dos tempos” 

A autoafirmação 

identitária a partir do 
legado histórico e a 
necessidade/dificuldade 

de autoafirmação 
quilombola. 

TE-2 “(silêncio) como é que eu você dizer o que é ser quilombola 
se eu não sou quilombola? (risos)” 

“[...] ser quilombola pra mim eu acredito que é, antes de tudo, 
reconhecer sua própria origem, né... de negro, de... que foi 
trazido praqui, pra nossa re... pra nosso país, né... de forma 

brutal e que durante todos esses séculos vem lutano pra ter 

A aceitação da 
identidade étnica 

vinculada à diáspora, à 
escravidão e à luta por 
direitos.  
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direito a um espaço digno, né, e uma vida digna. Então, o 

que, ser quilombola é acima de tudo se reconhecer, né... 
enquanto negro, enquanto descendentes de escravos.” 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A partir dos enunciados dispostos no Quadro 13 pode se verificar o 

estabelecimento de representações com mais aspectos convergentes e relacionados 

entre os extensionistas, através das quais a singularidade quilombola passa a ser 

relacionada com o aspecto da assunção da identidade e do autorreconhecimento.  

Nos enunciados de ambos os locutores verifica-se uma atribuição de 

responsabilidade, aos quilombolas, de assumirem sua própria identidade. Mas, ao fazê-

lo de forma ainda mais categórica, TE-1 justifica o fato identificando o aspecto da 

resistência do sujeito referente quanto a essa afirmação identitária, lhe atribuindo 

também um caráter inercial: “Porque, é... tem muitos quilombolas que não se assume: 

‘Eu sou quilombola!’, né, não sei, por alguma questão ou outra...”. Embora aponte uma 

possibilidade de causa, a deixa em suspenso, não expondo as explicações possíveis. 

O não dito (explicitado a partir do dito: “por alguma questão ou outra...”), e a forma 

como se enuncia o explicitamente negado (“não sei”), significam. Explicitam, 

antonimicamente, algum nível de cognição sobre aspectos relacionados à ideia 

objetivada, mas que não se teve a intenção de problematizar, isto é, de se aprofundar.  

Como já foi anteriormente discutido, à assunção da identidade quilombola 

impõe-se a questão do receio pela estigmatização oriunda dos efeitos do contexto 

intersubjetivo em que a constituição do “eu” se dá através de uma experiência 

alicerçada nas relações interpessoais com o “outro”, este que participa na formação de 

dada identidade e pode, por isso mesmo, influenciar nesse processo, levando a 

atitudes de aproximação ou resistência conforme o investimento em representações 

positivas ou negativas sobre a mesma. O “não dizer” empreendido acerca das relações 

sociais e/ou outras questões possíveis que interfiram na autoafirmação quilombola, 

como executado naquele referido enunciado, irrompe atitude de antecipação e 

silenciamento acerca de sentidos apreendidos pelo extensionista como tacitamente 

estabelecidos, ou seja, já compreendidos, e que, assim sendo, não precisaria ser dito. 

Nos enunciados que funcionam como paráfrase de um discurso base ao qual 

se orienta a formação discursiva sobre os sentidos atribuídos à identidade quilombola 

(“Ser quilombola é assumir uma identidade, [...] assumir as origens” TE-1; “reconhecer 
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sua própria origem”; “ser quilombola é acima de tudo se reconhecer” TE-2), explicita-se 

uma ideia de assentimento da filiação étnico-racial, um efeito cuja antecipação o 

mostra/torna conveniente em meio ao contexto dado, sendo que esse mesmo sentido 

de afirmação da origem étnica também pode ser verificado na fala dos entrevistados da 

comunidade, no seu processo de busca pela legitimação da própria identidade 

socialmente construída. 

Em relação à atitude discursiva da extensionista (TE-2), mesmo que 

inicialmente tenha inferido impossibilidade de estabelecer uma objetivação acerca da 

identidade do outro, uma forma de o sujeito locutor obstar o próprio ingresso no jogo 

discursivo e de estabilização de sentidos, verificam-se novas marcas representativas 

do discurso quando rompe a autocensura e se permite falar, pondo-se a discorrer sobre 

o objeto proposto. Além daquilo que já foi abordado sobre outros enunciados de sua 

fala, no enunciado “durante todos esses séculos vem lutano pra ter direito a [...] uma 

vida digna”, quis estabelecer sentidos relacionados ao aspecto da busca histórica do 

segmento pelo acesso a prerrogativas, enquanto um discurso histórico alinhado à 

formação discursiva da valorização identitária. Sem prejuízo de outras significações, 

como a que se apoia numa formação discursiva da vulnerabilidade socioeconômica, 

também explicita o efeito de sentido de uma desigualdade secular relacionada às 

relações sócioraciais e que, como se sabe, impõe a necessidade de oportunização do 

acesso a recursos e serviços, bem como a condições sociais e econômicas 

indispensáveis a um bem viver para os povos quilombolas. Estes são alguns dos 

sentidos que passam a ser ancorados e se explicitam a partir do discurso mobilizado 

pelos extensionistas enquanto significativos dos modos de existência quilombola.  

Embora a luta por direitos (que presume uma participação em âmbitos 

externos à comunidade) seja um aspecto objetivado em meio a representações sociais 

articuladas por TE-2 acerca da identidade quilombola em geral, noutra enunciação 

produzida pela mesma, quanto avalia a postura participativa mais ampla da 

comunidade de Nova Jatobá, em particular, explicita um sentido contrastante, 

procedendo a uma valoração não tão positiva acerca desse aspecto. Tal fragmento 

discursivo, apesar de um caráter de genericidade que atravessa o dito, também é 

expressivo de uma produção de sentidos orientados à negação de uma mobilização em 

torno da luta por direitos: 
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Principalmente na execução das atividades, para além do projeto, eles... eu 

sinto falta daquela organização coletiva de buscar outros direitos, né, dos 
movimentos mesmo, de ir atrás, porque o movimento quilombola... no país 
já tem um movimento, né, e é a nível nacional, mas eu não percebo esse 

envolvimento deles, né, nas discussões, nos eventos, seja ele a nível de 
município, de território, eu não consigo visualizar essa participação deles 
nesses eventos, o que poderia existir mais, pra realmente eles garantirem, 

porque é... foi um direito que lhe foi nega... foram negados a eles a toda a 
vida, né, e a gente sabe que quem não reclama, né, quem... infelizmente 
quem não corre atrás, né, fica pra trás. Então, a comunidade em si, eles não 

têm tanto esse envolvimento, né. Tem as características quilombolas, já 
foram feitas alguns trabalhos lá, eu acredito, sobre isso, mas a comunidade 
ela não consegue ainda se colocar à disposição ou correr atrás, pra se 

juntar ao movimento, pra fortalecer a comunidade como um todo, como 
comunidade, realmente como comunidade quilombola. (TE-2). 

Portanto, se, por um lado, seja evidenciado um potencial de engajamento em 

nível interno, conforme discursos mobilizados por quilombolas nos quais se 

objetivam sentidos de unidade e de coletividade no que se refere aos âmbitos de 

atuação na comunidade e ao trabalho coletivo por vezes nela realizado, no discurso 

(re)produzido pelo “outro” explicitam-se sentidos contrários a uma verificação desse 

potencial a nível mais abrangente, não sendo objetivada uma luta externa pelos 

direitos. Com efeito esse discurso responsabilizador articulado por TE-2, carrega a 

representação de um grupo desprovido de engajamento, cujo envolvimento nas lutas 

e participação junto aos movimentos sociais enquanto forma de buscar os direitos 

careceria ainda de uma maior atenção da comunidade. 

Quadro 14 
Os sentidos atribuídos pelos extensionistas à instituição IRPAA e à sua atuação na comunidade 

Como compreendem a atuação do IRPAA no contexto da comunidade  

Participante Depoimento Evidência 

TE-1 “[...] então... a presença do IRPAA nessa comunidade já 

desde 2010, 2011, né. Então, quando a gente tem um projeto 
lá como o Ecoforte é a entidade que tá lá na comunidade, e aí 
onde a entidade tá, é... o trabalho do projeto Ecoforte é uma 

meta específica em ter que cumprir. Mas a instituição tá 
presente inclusive não só na comunidade, mas em todo o 
município, né, de Curaçá, num trabalho maior que é a... o 

trabalho de mobilização, o trabalho de apoio nas questões 
sociais, nas lutas por direitos, no acesso à água, acesso à 
terra. Então a instituição tá presente num debate maior no 

município. Especificamente, tá com a equipe nessa 
comunidade.” 

O compromisso 

e a ampla 
atuação por 
meio de 

engajamento e 
suporte à busca 
por direitos 

sociais, 
recursos 
hídricos e 

fundiários. 

TE-2 “É... a assessoria na comunidade, através do projeto Ecoforte, 
acontece primeiro com as formações, né.... No início do 

projeto aconteceram formações na área de beneficiamento, 
boas práticas de fabricação, construção de um plano de 
negócio, né, que é pra comunidade perceber em que estágio 

da produção ela está e onde ela tem que chegar, onde ela 
quer chegar e... na aquisição de equipamentos para a 

A atuação como 
agente de 

formação, 
intermediação, 
captação e 

alocação de 
recursos.  
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produção, como é... mesa de inox, que é exigida pela 

vigilância sanitária, fogão industrial, freezer, e outros 
equipamentos que auxiliam dentro da unidade de 
beneficiamento. No início do projeto nós fizemos um 

diagnóstico e um levantamento: quais eram os equipamentos 
que aquele empreendimento tava precisando. Então, a partir 
daquele levantamento nós fizemos a compra com recursos do 

projeto e essas famílias já receberam esses equipamentos, 
esses grupos que estão nesse projeto Ecoforte receberam já 
os equipamentos!” 

Fonte: Dados da pesquisa. 

No processo de ancoragem de sentidos constituintes de sua compreensão 

acerca da figura institucional o discurso mobilizado pelos extensionistas busca a 

manutenção de uma imagem positiva da entidade, como também se observou em boa 

parte das falas das quilombolas dispostas na condição de usuárias do mais recente 

serviço prestado, o projeto Ecoforte. O sujeito TE-1 (Quadro 14) aborda a atuação do 

IRPAA num aspecto mais geral, defendendo a existência de um compromisso da 

instituição para com a comunidade e sua ampla atuação por meio do suporte a todo o 

município na busca por direitos sociais, recursos hídricos e fundiários. Quis, portanto, 

estabelecer o sentido de uma instituição engajada num apoio irrestrito à localidade de 

Curaçá e à comunidade quilombola a ela pertencente, contrapondo-se à fala de um dos 

sujeitos quilombolas detentor de experiência representativa, como já se discutiu; neste 

ponto de sua fala TE-2 limita o seu discurso avaliativo a um âmbito mais restrito, 

referindo-se especificamente à investida da instituição na comunidade através do 

projeto Ecoforte, desde as atividades formativas para capacitação das usuárias, até a 

entrega dos equipamentos para consolidação das atividades produtivas. 

Tendo tratado inicialmente de um aspecto mais restrito, conforme Quadro 14, 

TE-2 passa, contudo, a exprimir sua compreensão sobre aspectos mais gerais da 

atuação institucional conforme fala a seguir. A partir desse segundo ponto, seu 

discurso estabiliza não apenas uma representação do momento atual, focada no 

desenvolvimento do projeto Ecoforte, mas atribui um sentido de fidelidade da instituição 

para com a comunidade em que intervém, buscando reforçar a imagem de uma 

instituição sempre atuante com diferentes ações a nível local. Com isso, resgata o fluxo 

do sentido da incursão do projeto Ecoforte na comunidade, que só foi direcionado à 

mesma em função do contato e das verificações possibilitadas mediante outras ações e 

projetos de ATER anteriormente desenvolvidos com aquela população: 
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O IRPAA atua na comunidade não só com esse projeto Ecoforte, que é um 

projeto de extensão rural [...] específico pra empreendimentos que 
trabalham com beneficiamento, mas ele atua na comunidade também 
acompanhando por outros projetos, né, por exemplo, de acesso a políticas 

de captação de águas de chuvas, né... com projetos de ATER, que é 
voltado diretamente para as famílias. Então, além das famílias que 
trabalham nessa unidade de beneficiamento, outras famílias são 

acompanhadas por outros projetos do IRPAA [desde que a entidade 
começou a atuar na comunidade, há sete anos]. (TE-2, acréscimos meus). 

 

 
Quadro 15 

Sentidos que os extensionistas atribuem a si mesmos de acordo com o discurso dos outros 

As representações dos extensionistas segundo a forma como acham que são vistos pelos 
quilombolas 

Participante Depoimento Evidência 

TE-1 “Bom, é... a gente nunca fez essa pergunta, né, 

como que a gente é visto lá na comunidade, mas eu 
acredito que eles enxergam a gente como uma... 
uma parceria, uma oportunidade de tá ajudano eles 

a crescerem, né, a desenvolver a produção, é... 
melhorar um pouco da qualidade de vida, né, a 
melhoria da renda. Eu acho que eles nos vê assim, 

como uma oportunidade chegano na comunidade.” 

A chegada de uma fonte 

de auxílio e colaboração, 
relacionada como uma 
forma de viabilização da 

transformação das 
condições locais a partir 
do incremento da 

produtividade e o alcance 
de desenvolvimento 
econômico. 

TE-2 “Eu acredito que eles nos vê como parceiros, né... 

parceiros e parceiras, porque a gente tá levando um 
projeto que foi, antes de tudo, foi solicitado por eles, 
né. A partir de uma assessoria técnica anterior, né... 

que se fazia a essa comunidade, que era o de ATER 
mesmo, federal, então o projeto era visitar as 
famílias e diagnosticar algumas possibilidades, né... 

nesse diagnóstico surgiu a possibilidade de ter uma 
unidade de beneficiamento e um grupo que se 
interessava em beneficiar a mandioca, né, a 

tapioca... pra gerar renda e melhorar essas famílias 
que vivem lá nessa comunidade. Então, a partir do 
momento que nós ampliamos de um projeto pra 

outro essa possibilidade, acho que eles nos vê tanto 
como assessoria – como entidade, como parceiros.” 

A colaboração por meio 

da facilitação de 
oportunidades, 
principalmente a partir do 

encadeamento de 
diferentes ações na 
comunidade e que, 

através da assistência 
técnica, potencializa a 
geração de trabalho e o 

desenvolvimento 
econômico. 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Observem-se como as enunciações de ambos os técnicos tendem a ser 

convergentes também quanto ao aspecto da produção de sentidos sobre si mesmos 

(enquanto agentes atuantes na comunidade), a partir de sua visão sobre o 

julgamento do “outro” nessa relação mediada pelas ações de ATER, colocando-se a 

favor daquelas versões que sejam mais positivas acerca dessa realidade que eles 

objetivam a partir de um discurso econômico e também de um discurso técnico-

profissional que fundam suas formações ideológicas, como será mais bem exposto a 

seguir. Também ancoram sentidos igualmente explicitados pela enunciação das 
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usuárias, na posição de sujeito “outro”80, e orientados à manutenção de uma 

imagem positiva que se ampara na cognição de elementos mais convenientes e 

objetivados como modo de comunicação e reforço dessa construção mental 

favorável à compreensão que se pretende estabelecer (e tornar aceita) no processo 

representacional.  

Portanto, a partir dos elementos acionados pelos extensionistas para 

estabilização de representações sobre o objeto, nas quais se constituem efeitos de 

sentidos a partir do discurso econômico, como nos enunciados: “ajudano eles a 

crescerem, né, a desenvolver a produção, [...] a melhoria da renda” (TE-1); “pra 

gerar renda e melhorar essas famílias” (TE-2), bem como o discurso técnico-

profissional: “acho que eles nos vê tanto como assessoria – como entidade, como 

parceiros” (TE-2); “acredito que eles enxergam a gente como uma... uma parceria, 

uma oportunidade de tá ajudano eles a crescerem” (TE-1), tendem a objetivar 

elementos cujos sentidos ancorados se mostrem mais plausíveis, como, por 

exemplo, a verificação da chegada de oportunidades que possibilitem a 

transformação das condições locais por meio da viabilização de trabalho, incremento 

na produtividade, desenvolvimento econômico, etc. Como exposto, estes sentidos 

podem ser compartilhados pelo processo cognitivo do outro, havendo reflexos em 

seus enunciados produzidos em torno de outros aspectos relacionados à Extensão 

Rural81, sendo corroborada a ideia referida por Premebida e Almeida (2006, p. 461), 

em referência a Bourdieu (1974), sobre “compartilhamento” de “sistema simbólico” 

que referenda, a partir desse alcance de consenso, os níveis de compreensão do 

objeto discursivo e sua própria aceitação pelos sujeitos. 

Tais enunciados acima referidos corroboram, ainda, a própria lógica de um 

sistema maior em que se inscrevem seus enunciadores. Dizendo respeito a um 

aspecto socioeconômico, ele também está relacionado à própria perspectiva de 

                                                                 
80

 A julgar, por exemplo, pelas evidências de significação de uma qualidade do trabalho empreendida 
pelas usuárias, como exposto no Quadro 7 e em outras passagens.  

81
 Não obstante os quilombolas teçam representações a partir do próprio contexto, pode-se verificar 

algum nível de convergência de sentidos com os extensionistas , a julgar por enunciados 
representativos, como: “Quando você tem [...] aqueles projeto que... vem pa extensão rural pa pudê o 

pessoal cresce.” (QE-8); “[...] despertar o interesse das pessoas da comunidade pra que pudesse [...] 
fazer alguma coisa pra poder melhorar suas qualidade de vida e a sua renda familiar.”, “pra que você 
possa fazer um trabalho onde as pessoas possa ter condições de sobreviver lá na sua terra”  (QE-11); 

“Eu espero que dê certo, que eles trabalhe, pra sobrevivê [...]” (QE-10), entre outros. 
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desenvolvimento inscrita em contexto de relações capitalistas, no qual produtividade 

e desenvolvimento econômico também passam a compor esses processos de 

ancoragem enquanto algo útil, plausível e necessário. 

Em relação às representações sobre a Extensão Rural, pode se verificar 

como em dois enunciados específicos os extensionistas passam a objetivar as 

ações desenvolvidas no âmbito do projeto Ecoforte como sendo ações de Extensão 

Rural, ainda que em outros enunciados dispostos ao longo desse trabalho, ou 

mesmo sentidos apreendidos a partir do dito e do não dito, se encontrem contrastes. 

Assim, quando perguntados sobre tais objetos, sua resposta foi que: “Sim, sim. O 

projeto Ecoforte uma de suas metas é a extensão rural, que é, além da estruturação 

dos equipamentos, o acompanhamento da equipe nessa comunidade durante os 

dois anos, né, que a gente chama de Assessoria Técnica e Extensão Rural, [...] com 

os grupos.” (TE-1); e “Sim, porque o extensionista ele faz essa ponte, [...] entre as 

políticas públicas, as ações governamentais ou não, e as comunidades rurais. Então 

o extensionista ele tem que fazer o fluxo da ponte ser contínuo.” (TE-2).   

Percebem-se, nesses enunciados acima expostos, os aspectos do discurso 

técnico-profissional, o qual, por meio dos recursos mobilizados para constituir essa 

exposição enunciativa, estabelecem o sentido de Extensão Rural como a prestação 

de assistência local e a orientação por período determinado, assim como o 

estabelecimento de uma conexão dos rurais com programas de desenvolvimento 

incentivados pelo âmbito público ou privado, respectivamente, ao mesmo tempo em 

que buscam estabelecer uma afirmação desse objeto em meio ao discurso. Os 

enunciados geradores dessa compreensão serão retomados ao longo da seção, 

verificando-se as suas relações parafrásicas e polissêmicas em meio ao discurso 

formulado pelos extensionistas acerca da Extensão Rural. Mas já cabe aqui apontar 

aspectos da contradição, em que o sentido de afirmação de uma Extensão Rural 

vinculada ao projeto Ecoforte, intencionalmente estabelecido para tornar aceita a 

visão proposta sobre uma ligação entre os objetos de referência, se choca com 

sentidos opostos, explicitados a partir de enunciados outros, como: “o nosso projeto 

ele é mais de estruturação, de organização, então era mais de estruturação dos 

equipamentos” (TE-1). 
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A partir das falas expostas pelo Quadro 16 passa-se a apreender outros 

sentidos propostos à Extensão Rural, trazidos pelo discurso formulado pelos sujeitos 

praticantes. 

 

Quadro 16 
As representações sociais dos extensionistas sobre Extensão Rural 

O que entendem por Extensão Rural? 

Participante Depoimento Evidência 

TE-1 “A... o trabalho extensão rural é um pouco disso 
que eu falei, né. Então quando a gente leva 

acesso das políticas públicas até as comunidade, 
quando a gente vai lá tentar melho... é, estruturar 
aquela comunidade, melhorando o trabalho, a 

geração de renda, quando a gente leva eles pra 
acessarem políticas públicas como PNAE é... 
então tudo isso a gente tá fazendo uma... uma 

extensão rural, né, seria uma, uma, uma forma de 
fazer com que as pessoas que tão ali mais no 
meio rural também consigam, é... uma, uma 

qualificação também de trabalho, um acesso ao 
mercado... no meu entendimento seria isso.” 

Extensão rural situada num 
aspecto prático, objetivada a 

partir da sua relação como 
trabalho e enquanto canal 
de condução de políticas 

públicas aos assistidos, e 
destes àquelas, associado à 
modificação das condições 

da comunidade por meio de 
capacitação para 
oportunidades laborais e 

desenvolvimento 
econômico.  

TE-2 “Eu entendo que extensão rural, é... são 
profissionais, né, formado na área, ou não – 

porque alguns, muitas pessoas fazem extensão 
rural sem ser, sem ter uma formação específica! – 
mas eu acho que extensão rural é você possibilitar 

a chegada de oportunidade, de conhecimento e 
outras informações, onde não se chega né... nos 
locais mais esquecidos, principalmente. Então o 

extensionista faz um papel muito mais do que uma 
assessoria técnica, que vai numa comunidade 
levar uma tecnologia, né... em alguns casos o 

extensionista é a primeira figura que leva uma 
informação praquela comunidade, onde deveria ter 
um médico, um assistente técnico, um agente de 

educação... chega o extensionista primeiro.” 

Extensão rural como 
atividade profissional 

irrestrita, canal de condução 
de saber e esclarecimentos 
diversos a lugares 

negligenciados, com a 
precedência a outros 
profissionais necessários. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Em (re)produção de sentido convergente àqueles observados em enunciados 

formulados por alguns quilombolas, a partir de enunciação exposta no Quadro 16 

também TE-1 expressa a influência de um discurso econômico paralelo ao qual se 

processa uma ancoragem da Extensão Rural enquanto ação interventora com algum 

nível de relação com o trabalho: “estruturar aquela comunidade, melhorando o 

trabalho, a geração de renda”, “fazer com que as pessoas que tão ali mais no meio 

rural também consigam [...] uma qualificação [...] de trabalho, um acesso ao 

mercado...”, além de buscar estabelecer um sentido positivo para a mesma. Neste 
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enunciado, assim como em outros, nota-se como o discurso sobre a Extensão Rural 

é fundamentalmente moldado por determinantes econômicos. 

Tais determinantes econômicos são ancorados como viáveis a um suporte 

para a busca de modificação das próprias condições socioeconômicas locais, 

sentidos que, mediante as formas e possibilidades de apropriação individual-

coletiva, vão sendo compartilhados pelos envolvidos em constantes processos 

representacionais, orientando a própria percepção e avaliação de princípios e ações. 

Como se observou, em muitos enunciados produzidos por quilombolas estes 

sentidos também são explicitados, havendo, igualmente, uma busca pelo seu 

estabelecimento de forma positiva em meio discurso.  

Observa-se que o discurso formulado por TE-2, no Quadro 16, traz uma 

representação da Extensão Rural enquanto um serviço fundamental para a 

transformação da realidade de grupos rurais, como um meio de: “[...] possibilitar a 

chegada de oportunidade, de conhecimento e outras informações, onde não se 

chega né... nos locais mais esquecidos, principalmente.” (TE-2).  Neste e noutros 

enunciados, como: “onde deveria ter um médico, um assistente técnico, um agente 

de educação... chega o extensionista primeiro”, seu discurso traz a objetivação de 

elementos sintomáticos de uma realidade de vulnerabilidade dos grupos rurais em 

geral. Ao fazê-lo, termina por estabelecer sentidos mais condizentes com aqueles 

igualmente encontrados no discurso acadêmico-científico e que também reverbera a 

identificação de um estado de negligência seja a grupos rurais em geral, seja aos 

grupos rurais quilombolas em particular, destacando-se em relação a este último 

caso, por exemplo, que “[...] a grande maioria destes espaços têm sido esquecidos 

do conjunto de serviços essenciais tais como saúde, moradia, transporte, educação 

e lazer.” (NUNES, 2015, p. 119).  

O acima exposto não destoa do que se verifica na comunidade de Nova 

Jatobá, pois embora sejam observados avanços em alguns âmbitos, como por 

exemplo o acesso a alguns programas e projetos, a realização de algumas ações 

compensatórias, ou ainda a construção de equipamento público de educação, por 

exemplo, outras áreas permanecem ávidas por atenção, a exemplo da saúde. 

Segundo relatos de um dos participantes (QE-10), já houve esforços da associação 

comunitária quanto à viabilização de serviços de saúde mais significativos (presença 



    170 

 

 

 

periódica de equipe com médico/a e enfermeiro/a no local), mas este continua como 

um feito a se alcançar82. As informações orais coletadas durante assembleia da 

associação corroboram este fato, ao abordarem o pleito por posto de saúde a ser 

implantado numa das estruturas das duas escolas desativadas. Por se tratar de 

bens públicos, aguarda-se a publicação de decreto autorizando a doação dos 

prédios à Associação Quilombola, esta que em seguida procederá à assinatura do 

termo inerente e poderá ver instalados no espaço os serviços que percebe como tão 

necessários. 

A formação discursiva de discurso técnico-profissional é atravessada pelo 

viés do discurso responsabilizador para constituir, na enunciação empreendida, um 

significado no modelo proposto de prática ideal, ancorando a responsabilidade 

profissional relacionada à Extensão Rural ao fazer extensionista: “o extensionista faz 

um papel muito mais do que uma assessoria técnica, que vai numa comunidade 

levar uma tecnologia” (TE-2). Noutro enunciado anteriormente exposto também se 

encontram semelhantes relações paráfrasicas e efeitos de sentidos: “a extensão 

rural, que é, além da estruturação dos equipamentos, o acompanhamento [...] 

durante os dois anos” (TE-1). Tem-se a partir desses enunciados, inclusive, uma 

prática discursiva autorreferente, que explicita a própria responsabilidade do locutor 

enquanto técnico de ATER ainda que se estabeleça uma impessoalidade no 

discurso. 

Esses enunciados abordados buscam uma intersecção com sentidos 

estabilizados no discurso acadêmico-científico, entre outros, que conferem um 

caráter mais positivo e abrangente para a Extensão Rural em relação à assistência 

técnica. Verifica-se na fala de ambos os sujeitos a influência de recursos 

parafrásicos e a busca pela ancoragem de sentidos mais aceitos nas discussões 

sobre Extensão Rural e que se apresentam como mais condizentes com as novas 

determinações das ações de ATER, com base na compreensão que têm a partir de 

uma leitura do próprio contexto atual que os envolve, no qual se impõe ao 
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 Acerca do acesso a serviços de saúde pelos moradores da comunidade, ele se concretiza no 

município de Curaçá. Na própria comunidade há apenas o acompanhamento feito em alguns de seus 
núcleos residenciais por três Agentes Comunitárias de Saúde (ACSs). Conforme relatou uma das 
entrevistadas (QE-1), as respectivas ACSs vão apenas uma vez ao mês nos núcleos de Jatobá e 

Favela, sendo mais frequente as visitas da ACS atuante no núcleo Primavera.  
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extensionista a necessidade de perceber as singularidades e exigências imiscíveis 

da Assistência Técnica e da Extensão Rural, esta cujas ações obedecem a um 

maior período (embora temporário, no modelo vigente: dois anos) em detrimento da 

primeira, que é momentânea e possui caráter emergencial. Apesar das limitações 

quanto ao tempo, entre outras criticadas pela literatura, a atual PNATER (Lei nº 

12.188/2010) estabelece a Extensão Rural enquanto um processo contínuo de 

formação e educação que propicie um modelo de desenvolvimento rural sustentável, 

o que, entretanto, demanda uma nova postura do extensionista para uma adequada 

prestação do serviço. Esse último aspecto já se mostrava necessário desde Paulo 

Freire (1983), no seu clássico Extensão e Comunicação, o qual propõe, inclusive, a 

dialogicidade e o respeito às formas de conhecimento popular a ser envolvidas no 

processo de apreensão do objeto cognoscível, o que não tem encontrado espaço na 

simples assistência técnica, tão pouco numa Extensão Rural que não seja dialógica. 

Apesar do sentido de valorização da Extensão Rural estabelecido por meio do 

discurso técnico-profissional e responsabilizador, conforme acima observado, em 

meio a uma influência polissêmica do discurso ambas as produções discursivas dos 

mesmos sujeitos (Quadro 16) também trazem enunciados que permitem, por outro 

lado, a apreensão de um sentido de ação extensionista em que o curso é 

unidirecional, de fora para dentro, pois a orientação é sempre dos extensionistas 

para os sujeitos quilombolas. Este aspecto pode ir exatamente de encontro aos 

princípios de dialogicidade à medida que não valorize a capacidade participativa e o 

conhecimento do outro, mas o determine como mero receptor: “quando a gente leva 

acesso das políticas públicas até as comunidade”, “quando a gente vai lá tentar 

melho...”, “quando a gente leva eles pra acessarem políticas públicas como PNAE” 

(TE-1); “o extensionista [...] leva uma informação” (TE-2). Assim, ao associar a 

Extensão Rural com o seu ambiente familiar, em que o lugar assumido é o de 

profissionais executores de ações orientadas, os extensionistas caracterizam a si 

mesmos com autoridade de “poder” e de “saber”, ao mesmo tempo em que 

caracterizam o outro, estabelecendo uma noção de público beneficiário do processo 

executado por eles. A partir das enunciações produzidas, inscritas num discurso 

profissional vinculado a uma formação discursiva da intervenção assistencialista, o 

sujeito outro, relacionado em função do objeto de referência, não figura como sujeito 
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plenamente envolvido no processo, mas é preponderantemente representado como 

simples foco de ações, receptáculo de intervenções que vêm de fora.  

Nestes enunciados produzidos pelos extensionistas observam-se as relações 

parafrásicas que dão sentido ao dizível, pois funcionam como paráfrase de discursos 

base, como, por exemplo, aquele estabelecido a partir de enunciado anteriormente 

exposto: “o extensionista ele faz essa ponte, [...] ele tem que fazer o fluxo da ponte 

ser contínuo.” (TE-2). Assim, a relação parafrásica e de sentido estabelecida por 

outros enunciados que a este se filiam (“a gente leva”; “a gente vai” TE-1; “o 

extensionista [...] leva” TE-2) expressa um efeito cognitivo sob o qual os sujeitos 

levam em conta, em meio ao processo de explicação e significação do objeto, a sua 

própria primazia na execução dos serviços. Nesses termos, o curso de ação (“fluxo 

da ponte”) se expressa como sendo unilateral, ao passo em que o sujeito outro não 

é representado sobre, mas ao fim do mesmo.   

Ainda sobre o sentido de condução de informação fixado pela extensionista 

TE-2, observe-se como também ele pode ser compartilhado pelo “outro”, como no 

caso do sujeito quilombola QE-8, que em diferentes momentos explicitou tal sentido 

nas enunciações: “Ele dano assistênça direto, sempre trazeno as boas informação, 

né [...]. Que nesse... às veis eles chega aqui, dá uma informação, mas tem muitas 

coisa que percisa deles dá ôtas informação”; “Porque tem muita gente que num tem 

como crescê, porque ele num tem uma viabilidade, uma informação de crescê, de 

vivê, de sabê trabalhá”; “Tem que tá sempre alí pra tá orientano, tá informano, passá 

uma informação.”. Dada a relativa recorrência desse sentido de condução de 

informação, cabe aqui observar o contraste que tem se verificado entre abordagem 

informativa e abordagem comunicativa no contato com os grupos rurais. Esta última, 

com um sentido de comunicação dialógica, é que deve, conforme proposto por 

Freire (1983), constituir a Extensão Rural83.  
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 Sobre esse aspecto, Marçolla-Moreira e Araújo (1998, p. 3, acréscimos meus) complementam: “É 

dentro deste contexto [de efeitos de persuasão mediante transmissão de mensagens] que se procura 
analisar a relação estabelecida entre um agrônomo, técnico agrícola, extensionista e o produtor rural. 
Em geral a comunicação rural confunde-se com informação rural, como o próprio nome indica, 

destinando-se mais a informar do que a estabelecer um processo de comunicação entre técnicos e 
produtores. De acordo com FRIEDRICK (1988), extensionistas e demais técnicos atuantes em 
programas para o meio rural aplicavam métodos de informação e não procedimentos de 

comunicação.”. 
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A partir de fragmento discursivo de um dos extensionistas se vislumbra como 

uma instituição prestadora pode valer-se da existência de uma identidade 

quilombola (e mesmo da perspectiva de gênero em processos organizativos e 

laborativos), no momento de concorrer às chamadas públicas, mesmo que no 

processo de desenvolvimento dos trabalhos tal aspecto identitário não seja 

considerado e trabalhado. Sem maior contextualização, permanece apenas como 

um mero critério participativo que favorece um aumento na pontuação ante a 

concorrência ao edital: 

O próprio projeto Ecoforte, quando ele saiu para a gente elaborar, ele tinha 

lá que o projeto ele era pra agricultores familiares, tal, mas que ia contar 
ponto, na elaboração desse projeto, projetos que apresentasse também que 
ia beneficiar mulheres, grupos de mulheres... que ia beneficiar comunidades 

quilombolas, né. E aí como agente já tem um histórico de acompanhamento 
dessa comunidade com outros projetos, a gente colocou a comunidade 
Jatobá! E por ser quilombola ela ajuda nós a pontuar no Ecoforte! Mas não 

pra dizer que o projeto ele foi exclusivo pra quilombola, ele foi geral! Mas o 
fato de ter a comunidade quilombola entre as comunidades que seriam 
acompanhadas, a gente teve uma pontuação a mais, comparando com 

outras organizações, se a gente não tivesse colocado eles! Mas a gente 
colocou principalmente porque a gente já vinha acompanhando! E aí o fato 
de ser quilombola ajudou a somar pontos. Mas o trabalho foi de igual para 
todo mundo! (TE-1). 

Esse fato chama a atenção para o lugar que é dado às comunidades 

quilombolas, e outros segmentos específicos, ante as propostas de desenvolvimento 

rural, pois, se por um lado se observe uma ação positiva expressa por uma forma de 

promoção do ingresso desses grupos, contemplando-os com incentivo na pontuação 

quando se tratar de identidades específicas, por outro não se verificam maiores 

determinações de atenção às suas especificidades depois de incluídos.  Observa-se, 

assim, como o programa assenta-se num viés meramente de inclusão, por meio do 

qual fica subentendido que somente o ingresso (das mulheres, dos quilombolas, 

etc.) em políticas públicas e ações de caráter universalista é suficiente para aplacar 

as desigualdades e possibilitar-lhes condições de desenvolvimento, quando, na 

verdade, os resultados podem se manter distantes de um mesmo 

etnodesenvolvimento muitas vezes referido no discurso normativo que rege as 

ações de desenvolvimento rural.  
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Como se nota, tem-se um silenciamento que se constitui desde o quadro 

operacional mais amplo (política > plano > programa > projeto)84 e se reverbera no 

próprio contexto da execução do serviço, na qual os praticantes, não dispondo de 

um parâmetro mais bem definido em que possam fundamentar suas ações, dão 

seguimento a um mesmo silenciamento, respaldando-se na própria noção de que 

deve haver outras ações mais específicas para o público referido, e que deve ser 

nessas ações específicas que deve haver o compromisso de pautar-se por tais 

determinações de observância a especificidades sócio-étnico-raciais. 

Acerca da pergunta se existe diferença entre ATER quilombola e ATER para 

agricultores em geral, enunciado de um dos técnicos explicita alguns efeitos de 

sentidos que o significam a partir de elementos constitutivos de uma especificidade 

quilombola relacionável a uma necessidade de atenção específica, textualizado no 

fragmento: “Sim, as comunidades quilombolas têm necessidades culturais 

específicas, por todos os anos de negação de direitos” TE-2, embora não tenha 

aprofundado a discussão.  

Corroborando aspectos apontados por Santos (2014, p. 105) no contexto por 

ela analisado, também se verifica, neste estudo, uma fragilidade na apropriação 

discursiva sobre a especificidade da Extensão Rural quilombola. A partir de 

enunciados como os formulados pelo sujeito TE-1, como aquele que se destaca a 

seguir, verifica-se inclusive referências explícitas por meio das quais se reconhece 

certo desconhecimentos sobre essa questão: 

Rapaz... é... eu não sei de fato assim! Na prática eu não sei lhe dizer se tem 
diferença, né. O que existe é... por nunca ter atuado em ATER quilombola, 
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 Não se quer aqui dizer que inexistam princípios relacionados no quadro operacional em si, pois, por 
exemplo, no Eixo 5 (Terra e Território), ao nível do plano (Planapo), verifica-se entre as estratégias 
definidas algumas premissas como: “Fomentar o etnodesenvolvimento e a economia solidária em 

comunidades quilombolas.” e “Apoiar projetos e ações de etnodesenvolvimento.” (CIAPO, 2016, p. 
67), etc. Mas a grande questão é problematizar como isso se desdobra na prática, já que muitas 
vezes não se visualiza como essas determinações chegam, de fato, à ponta do processo, ou elas 

permanecem como meros discursos, não se refletindo no aspecto prático, podendo ocorrer ainda 
uma retradução desses princípios nas ações dos agentes. Veja-se, por exemplo, o caso estudado por 
Santos e Doula, no qual, debruçando-se no exame do acesso a duas políticas públicas aqui também 

contextualizadas (a PNATER e o PBQ), apontam “[...] um vácuo existente entre o proposto nas 
políticas públicas [...] analisadas e a situação local de alguns grupos quilombolas.  Ainda que 
implementadas as ações propostas nas políticas, como no caso da assistência técnica, a atitude 

homogeneizante por parte dos agentes de desenvolvimento impossibilita que a cultura quilombola 
seja valorizada e preservada.” (SANTOS e DOULA, 2008, p. 80). Assim, para as autoras, “É preciso 
considerar o contexto institucional dessas políticas. Elas elegem os quilombolas como beneficiários, 

mas o aparato institucional não se modela para abarcar as demandas especificas dessas 
populações.” (SANTOS e DOULA, 2008, p. 81). 
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então eu não sei lhe dizer se existe diferença. Porque assim, o que de fato 

existe de diferença é: quando sai as chamadas públicas, projeto de ATER, 
então quando ele é quilombola ele vai concorrer só pra entre os 
concorrentes quilombola. E o outro é... geral, ele é pra geral, ele não é 

específico. Mas de como ele acontece, a diferença eu não sei lhe dizer não! 
(TE-1). 

Quanto à participação em atividades formativas sobre questões étnico-raciais 

através da instituição, TE-2 retoma atitude de não ingresso no jogo de sentidos, não 

formulando resposta sobre, enquanto TE-1, quando perguntado se já participou de 

alguma formação sobre questões étnico-raciais, expõe uma versão dos fatos que 

explicita a reserva de um tratamento periférico ao tema, sendo o mesmo subsumido 

a outras questões, numa tradicional perspectiva de homogeneidade e 

transversalidade: 

Já! É... o IRPAA sempre... já tem uns três anos, o IRPAA vem promoveno 
debates na equipe, falando sobre gênero. Então são debates, é... só com 
mulheres, debates só com homens, hora encontros mistos, debatendo a 

questão de gênero, específica. E dentro da questão de gênero surge essa 
questão também da desigualdade social, racial. É uma das questões 
debatidas nos encontros de gênero também! É uma política da instituição 

esse trabalho com a equipe. (TE-1). 

Como se nota, por mais que as especificidades estejam presentes e se 

tornem critério de caracterização ante a definição e direcionamento de ações, 

podem, ainda assim, não perceberem maiores estímulos e atenção, num contexto 

global de operacionalização das ações, o que, neste caso específico, ainda se soma 

a um conjunto integrado por outros elementos operacionais e socioculturais que 

também se relacionam ao desenvolvimento das ações de desenvolvimento rural.  

A articulação desses diversos aspectos que foram abordados levam a 

perceber como os ânimos de participação às vezes dependentes de fatores 

externos, como a influência de canais já estabelecidos para comercialização e a 

necessidade de incursão extensionista como motivadora de ações e indutora de 

saber técnico-operacional, entre outros, e também o que se verifica na própria forma 

como se dão o compartilhamento de algumas representações por usuárias e 

praticantes, como aquelas que caracterizam os profissionais como indutores de 

saber e processos de mudança, indicam o peso de concepções e premissas ainda 

em muito vinculadas a processos de difusão e de transferência de tecnologia mais 

convencionais do que um primeiro olhar indicaria.  
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Tais verificações colocam para o sujeito profissional, e entidades de 

desenvolvimento rural relacionadas, a necessidade de reflexão crítica e contínua 

sobre suas concepções mais profundas, bem como o desafio de avaliar quais são as 

contribuições que têm gerado para a auto-orientação e autossustentabilidade de 

usuários e usuárias. Em particular, para dimensionar de fato, em que medida suas 

ações são convergentes com uma proposta de etnodesenolvimento, em se tratando 

de grupos que têm nas suas práticas produtivas elementos constituintes dos 

próprios modos de vida e de sentidos relacionados a uma experiência histórica em 

que a consciência de união, a associação para o trabalho e a busca de geração de 

oportunidades e desenvolvimento econômico local têm na identidade étnico-racial o 

seu eixo fundamental. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo possibilitou a constatação da simultaneidade de diferentes 

movimentos de sentidos em torno da Extensão Rural e dos direcionamentos 

empreendidos em meio à realidade de sujeitos com posições dispares no contexto 

de ações de desenvolvimento rural em comunidade de identidade específica.  

A abordagem das produções discursivas permitiu a apreensão de 

aproximações e divergências entre os dois grupos que são intrínsecas à influência 

da característica polissêmica do discurso e, ao mesmo tempo, da necessidade de 

consenso coletivo, evidenciando-se atravessamentos, antecipações, silenciamentos 

e contradições constitutivos dos sentidos que têm seu funcionamento sócio-histórica 

e ideologicamente concretizado mediante atitude discursiva dos sujeitos.  

Conforme se pode verificar, seguindo a Teoria das Representações Sociais, é 

comum que no processo de interpretação e significação pelo sujeito o mesmo 

proceda a uma classificação do objeto a partir de imagens que sejam mais comuns 

ao seu próprio contexto e modo de vida. Dessa forma, como o universo da Extensão 

Rural soa aos sujeitos quilombolas como estranho, a priori, os mesmos procedem à 

sua aproximação (ancoragem) e sua categorização (objetivação) de modo a torná-la 

um tanto mais familiar.  

Não por acaso, evidencia-se a constância das ideias de “união” e “trabalho”, 

que perpassam o imaginário e também passam a ser mobilizadas como palavra em 

meio ao vocabulário de muitos quilombolas, ou os sentidos convergentes com as 

mesmas, expressando uma tendência à associação do trabalho de ATER com 

valores grupais e aspectos coletivos da comunidade. Da mesma forma, estes 

também foram recorrentemente mobilizados dentre as categorias fundantes no 

discurso para representação da identidade quilombola por alguns sujeitos, ainda que 

tenha havido a objetivação de outras categorias, como elementos histórico-

socioculturais fundantes de um discurso histórico mobilizado para construção dessa 

mesma identidade enquanto um fato social e psíquico, constituído na interface de 

uma apropriação individual-coletiva.  

Conforme se explicita, tanto enunciado formulado por sujeito praticante, 

quanto outros produzidos por usuárias e espectadores das mais recenes ações de 

desenvolvimento rural executadas, por vezes remetem a efeitos de sentido que 
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carcaterizam a Extensão Rural num aspecto prático e utilitarista, objetivando-a 

fundamentalmente a partir dos seus níveis de relação como o trabalho. Agindo 

assim os quilombolas também traçam a significação desse aspecto da realidade a 

partir de expressa relação afetiva com a questão da própria sobrevivência e 

reprodução socioeconômica, encontrando um correspondente em algumas 

formulações dos executores, que, às vezes, também explicam a realidade a partir de 

um discurso econômico, havendo, neste ponto, certa convergência de sentidos pelos 

quais há níveis de consenso.  

Para além desses sentidos, contudo, a Extensão Rural também é 

interdiscursivamente representada como um conjunto de ações vindas de fora, 

oriundas do governo ou de instituições, e a serem aplicadas por agentes 

representantes. Figuram mesmo com um sentido assistencial relacionado a 

entidades externas, encarregadas de orientar processos de mudança (“melhorias”) 

na comunidade, sendo essas mesmas formas explicativas desprovidas de maiores 

possibilidades de visualização de um aspecto dialógico. Ou seja, estão, 

efetivamente, ainda adeptas de sentidos tradicionalmente vinculados a uma 

influência de processos de difusão e de transferência de tecnologia e informação de 

uma maneira ainda muitas vezes fundamentada numa perspectiva acrítica.  

Além dessas questões abordadas, também se verifica em relação a alguns 

participantes a inexistência de formas representativas quanto a uns poucos 

aspectos, pois há falas que apontam o desconhecimento sobre a Extensão Rural, 

formuladas tanto por sujeitos não participantes das ações de desenvolvimento rural 

mais recentemente desenvolvidas na comunidade, como por outros mais envolvidos. 

A análise do contexto sócio-histórico e ideológico das representações e 

atribuições de sentidos à reprodução das mais recentes ações desenvolvidas 

através do IRPAA na comunidade Nova Jatobá evidencia representações indicativas 

de certa relação de dependência técnica do grupo atendido, as quis podem ser 

apreendidas a partir de sentidos ancorados pela enunciação empreendida por 

alguns quilombolas e corroborados pelas próprias observações realizadas. Sobre 

isso também são explicitados alguns sentidos a partir de enunciações dos próprios 

praticantes, quando discursivamente reforçam esse aspecto, sobretudo pelo 

atravessamento e flutuações das significações a que se filiam quando sua posição 
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discursiva tende à ancoragem da realidade a partir do lugar de profissional 

executante, estabelecendo um discurso técnico-profissional atravessado pelo 

sentido de discurso de autoridade inscrito numa formação ideológica de quem ocupa 

a posição de agente condutor das ações.  

Os referidos aspectos de uma dependência tecnológica são explicitados em 

algumas falas e enunciados, os quais, contrastados com o contexto observado, 

demonstram como a autonomia das usuárias do Ecoforte limita-se a necessidades 

prementes que perpassam o aspecto de fabricação dos produtos, o processo de 

comercialização e a gestão do negócio, além da necessidade de treinamento para 

operar os equipamentos, ação esta que ainda era aguardada pelas assistidas 

mesmo quando o projeto já estava em fase de finalização na comunidade. 

Representações conexas figuram por meio de discurso responsabilizador 

mobilizado por um dos sujeitos quilombolas com trajetória politico-representativa, do 

qual se aponta a proeminência de algumas enunciações em torno dos objetos 

postos em perspectiva, que acontecem de forma mais categórica a partir da 

composição de suas formações ideológicas, embora alguns enunciados explicitem 

sua filiação a uma mesma formação discursiva de valorização institucional 

empreendida pelas usuárias do projeto Ecoforte. Viram-se, neste caso, como os 

lugares sociais operam a determinação do dizer e do dizível, de modo que sujeitos 

não dependentes de dadas ações institucionais e ao mesmo tempo mais engajados 

politicamente, podem, por vezes, empreender um discurso mais irrestrito em seu 

potencial avaliativo do trabalho extensionista, ao passo em que a antecipação e o 

silenciamento podem se tornar mais operantes nos discursos sob efeito de um 

vínculo relacional. 

Tanto na enunciação das usuárias quanto na enunciação dos praticantes das 

últimas ações de desenvolvimento rural que foram apontadas, verifica-se uma busca 

pela manutenção de sentidos mais positivos sobre a atuação institucional e 

extensionista em meio ao discurso a que se filiam. Somente às vezes fixam-se 

alguns sentidos diversos acerca do acompanhamento prestado, na enunciação das 

primeiras, tendendo a uma potencialização na enunciação de sujeitos espectadores 

dessas ações. Mas permanecem nos discursos mobilizados os sentidos do não dito. 
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Como se verificou a partir das produções discursivas, a mobilização de um 

discurso responsabilizador busca levar à percepção da necessidade de uma tomada 

de atitude pelo sujeito referente, ou tece explicações que expõem ou orientam sobre 

dada responsabilidade acerca do fato defendido, como a responsabilização dos que 

acessam ações, enquanto usuários (por QE-11), e a responsabilização dos que 

praticam, enquanto executores (por QE-11) (ou mesmo sua autoresponsabilização, 

ainda que de forma inconsciente – TEs-1 e 2), além da responsabilização da 

comunidade no que se refere à luta por direitos (por TE-2). De maneira mais diversa, 

pelo discurso prescritivo tem-se o imperativo de uma dada ação a ser seguida, 

impondo-se, através do discurso mobilizado pelos quilombolas, certas condições 

tanto para uma construção da identidade coletiva por eles mesmos (QEs-8 e 11), 

quanto para a atuação institucional e dos extensionistas no contexto da produção 

rural na comunidade quilombola (pelos QEs-8, 9, 10 e 11). 

Numa comparação entre as formulações discursivas dos dois grupos acerca 

da identidade étnica, pode-se verificar como muitas vezes os sujeitos quilombolas 

procedem a elaborações que tendem a uma maior profundidade reflexiva. Em 

muitas das enunciações dos quilombolas também se percebe uma cessão do lugar 

de locutor ao sujeito interlocutor referido no discurso, uma citação de fala direta 

(discurso direto), seja como uma forma de exemplificação ou mesmo explicação do 

já dito (meta enunciação) para fixar o entendimento, seja como um meio de trazer 

legitimidade ao discurso, dando veracidade aos fatos e tornando compreensíveis e 

aceitas as representações e os sentidos ancorados. Nas enunciações (re)produzidas 

pelos extensionistas essas marcas linguístico-discursivas foram raramente 

observadas.  

No que se referem à identidade quilombola, marcas de superficialidade 

reflexiva verificadas no discurso empreendido pelos extensionistas acerca de tal 

objeto apontam, muitas vezes, uma dificuldade quanto à explicitação de uma postura 

engajada numa posição de profissional inserido em contexto de comunidade 

especificamente quilombola. Isso ocorre mesmo que tenham buscado estabelecer, a 

partir de algumas enunciações, um sentido de compromisso institucional para com a 

comunidade e de consciência sobre o papel daquele que se coloca como 
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extensionista em sentido geral, aspecto que aponta a influência da contradição em 

meio ao funcionamento discursivo do sujeito. 

Ainda que os técnicos tenham buscado relacionar as ações desenvolvidas no 

projeto Ecoforte com a Extensão Rural, e mesmo que tenham reconhecido a 

diferença do papel do extensionista (e/ou da Extensão Rural) em relação ao do 

prestador de assistência (e/ou o da assistência técnica) em sentido geral, tanto em 

enunciações produzidas por esses executores quanto em outras produzidas pelas 

usuárias e alguns espectadores dessas ações mais recentes na comunidade 

verifica-se como a significação mais ampla as inscreve essencialmente num plano 

mais relacionado a ações emergenciais e direcionado ao aspecto da assistência 

técnica.  

Com base no exposto, há, portanto, uma dissonância nos discursos, pois 

apesar dessa afirmação da Extensão Rural pelos profissionais, caracteriza-se com 

natureza mais restrita a prática significada no contexto geral de sua discursividade e 

que se verifica na realidade observada em relação às últimas ações desenvolvidas 

na comunidade. Assim, na execução do projeto Ecoforte a assistência técnica se 

orienta à resolução de problemas pontuais e diretamente relacionados à transmissão 

de conhecimentos específicos e principalmente à transferência de equipamentos, a 

necessidade de treinamento para sua utilização e a necessidade de melhoria da 

infraestrutura para desenvolvimento dos trabalhos, entre outros aspectos que, em 

suas formulações discursivas, passam a ser inter-relacionados como necessidades 

mais prementes ante a questão do direcionamento de políticas públicas para 

geração de trabalho e renda no meio rural.  

Portanto, contrastando a significação dos discursos mobilizados com as 

observações, percebe-se que no âmbito do referido projeto que compreendeu o 

biênio 2016-2017, especificamente, as ações se desenvolveram sem tanta relação 

com princípios mais gerais de educação e formação cidadã, que têm sido mais 

relacionados à prática da Extensão Rural e são vistos como necessários em meio 

aos programas e ações com populações rurais. 

Por meio da Extensão Rural se teriam, por exemplo, maiores possibilidades 

de articulação das ações desenvolvidas na comunidade com as questões de gênero 

e as questões sócio-étnico-raciais que estão no cerne da identidade individual e 
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coletiva das usuárias desse projeto específico em Nova Jatobá, em se tratando de 

um grupo constituído integralmente por mulheres e que se autoafirmam quilombolas. 

Veja-se que a própria lei de ATER elenca os aspectos de “gênero, geração, raça e 

etnia” (BRASIL, 2010) como princípios fundamentais a nortearem as ações. Além do 

mais, as próprias ações de desenvolvimento executadas em Nova Jatobá 

inscrevem-se no âmbito de relações de poder, e a existência de tensionamentos 

internos (à associação, à comunidade, e na relação do próprio grupo de usuárias, 

etc.) e externos, conforme observado, também exprime a importância de atenção a 

um âmbito mais geral que englobe também as questões sociais, integrado ao apoio 

técnico às atividades produtivas.  

Ainda em contraste com a busca pela ancoragem das ações do projeto 

Ecoforte numa relação com a Extensão Rural, cujas orientações atuais requerem a 

valorização das particularidades socioculturais dos atendidos, se expressa a 

incipiente apropriação dos extensionistas sobre as questões relacionadas aos 

aspectos identitários da comunidade e do segmento quilombola em geral, embora 

isso não signifique a inexistência de representações e efeitos de sentidos a partir 

das produções discursivas empreendidas pelos mesmos. De maneira geral, esse 

aspecto sugere uma fragilidade da própria chamada pública, que não traz maiores 

determinações relativas às especificidades dos grupos a serem atendidos, para além 

de uma mera menção de “comunidades tradicionais” como beneficiárias das ações. 

A plausibilidade de serem consideradas especificidades dos atendidos se demonstra 

a partir da própria observação de como tais questões se inscrevem em meio às 

relações sociais.  

Como verificado, também se (re)produzem representações por meio de uma 

visão que contraria uma noção de “neutralidade racial”, explicitando, portanto, uma 

influência do paradigma racial sob a interação entre sujeitos e seus modos de 

consideração da identidade étnico-racial, a qual, neste caso, é mediada pelo 

discurso seja no conjunto das relações mais amplas com sujeitos do entorno, seja 

no contexto mais restrito das próprias ações de desenvolvimento rural. Isso aponta 

para a possibilidade de questões sociais mais gerais influírem nos processos de 

implementação dessas ações em contextos específicos, sendo a questão racial um 

elemento estruturante das relações no contexto sociocultural tanto urbano quanto 
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rural. No que tange a comunidades quilombolas, a questão racial é incontornável. 

Portanto, a necessidade de atenção aos aspectos socioculturais e identitários de um 

grupo em meio às ações de desenvolvimento rural com ele desempenhadas impõe-

se como princípio fundamental para o tão postulado85 etnodesenvolvimento. 

A premissa que segue deste exame é que a produção de representações ante 

a necessidade de familiarização do não familiar e mesmo o modo como interagem 

entre si influenciam no trabalho de usuários e praticantes, podendo, portanto, 

determinar o resultado das ações neste contexto de múltiplas identidades: 

comunidade rural, quilombola e que possui a flexibilidade de formação de grupos de 

trabalho tão mais específicos, como o grupo feminino observado.  

Também a partir da abordagem dos discursos e da produção de sentidos dos 

sujeitos envolvidos nesta pesquisa, tem-se a compreensão de que elementos 

comuns ao próprio contexto existencial dão as bases necessárias para formulação 

de um universo consensual, demonstrando que é a partir dos elementos que se têm 

disponíveis que se processa a interpretação do novo e corroborando a ideia de que 

é do universo que se está inserido que se processa a compreensão, explicação e 

significação realidade. 

                                                                 
85

 Por discursos oficiais que hoje orientam muitos programas de desenvolvimento rural, mas que, 

como anteriormente ressaltado, tendem a terminar não acompanhados pela prática. 
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APÊNDICE 1 – Roteiro básico de entrevista: quilombolas 

Nota: Tratando-se de entrevista semiestruturada, outras perguntas, além destas, 

surgiram durante o desenvolvimento. 
 
Identificação: Nome, idade e escolaridade? 

 
A comunidade  
1-O/a senhor/a conhece a história da comunidade? Como ela se formou? 

2-Qual a origem do nome dos povoados?  
3-O/a senhor/a conhece a origem dos primeiros moradores? 
4-Quantas famílias existem na comunidade? E pessoas? 

5-Quais serviços (educacionais, de saúde, etc.) a comunidade tem acesso? 
6-Quais aspectos culturais o/a senhor/a identifica na comunidade? 
 

Identidade quilombola 
1-O/a senhor/a se considera quilombola? Por quê? 
2-Para o/a senhor/a o que é quilombo? 

3-Para o/a senhor/a o que é ser quilombola? 
 
Ações de desenvolvimento rural 

1-Quais instituições já desenvolveram alguma ação na comunidade? 
2-O/a senhor/a já participou de alguma ação desenvolvida pelo IRPAA na comunidade? Qual? 
 

Extensão Rural 
1-O que o/a senhor/a entende por Extensão Rural? 
 

Avaliação pessoal, institucional e profissional 
2-Como o/a senhor/a acha que os extensionistas veem vocês? 
3-Como o/a senhor/a acha que os extensionistas do IRPAA deveriam auxiliar a comunidade? 

4-Como o/a senhor/a acha que o IRPAA deveria atuar na comunidade? 
 
Projeto Ecoforte 

1-Quais atividades são desenvolvidas pelo grupo que participa do projeto Ecoforte?  
2-Quais resultados o projeto Ecoforte trouxe para as pessoas e para a comunidade? 
3-A senhora está satisfeita com as ações que já foram realizadas através do projeto Ecoforte? E com 

os resultados? Por quê? 
4-Para o/a senhor/a, qual é o papel dos técnicos do IRPAA no projeto Ecoforte? E de forma geral? 
5-De maneira geral, o que o/a senhor/a espera do projeto Ecoforte? 



    196 

 

 

 

APÊNDICE 2 – Roteiro básico de entrevista: extensionistas 

Nota: Tratando-se de entrevista semiestruturada, outras perguntas, além destas, 

surgiram durante o desenvolvimento. 
 
Identificação: Nome, idade e escolaridade? 

 
Experiência em ATER 
1-O/a senhor/a possui quantos anos de experiência em ATER? 

2-O/a senhor/a já começou no IRPAA ou começou em outra instituição? 
3-O/a senhor/a tem experiência em ATER quilombola? 
 

Extensão Rural 
1-O que o/a senhor/a entende por Extensão Rural?  
2-O/a senhor/a considera as ações do Ecoforte como ações de Extensão Rural? Por quê? 

 
Identidade quilombola 
1-Para o/a senhor/a, o que é quilombo? 

2-Para o/a senhor/a o que é ser quilombola? 
4-Existe diferença entre ATER quilombola e ATER para agricultores em geral? Qual a diferença? 
5-Dos projetos que já desenvolveram na comunidade existe algum que seja específico para 

quilombolas? 
6-Como o/a senhor/a vê os recortes (de gênero, comunidades tradicionais, etc.) que existem dentro 
das diretrizes que regem o projeto Ecoforte? 

7-Voltado para o trabalho que desenvolve na Extensão Rural, o/a senhor/a já recebeu alguma 
formação sobre questões étnico-raciais dentro da Instituição? 

Atuação na comunidade 
1-Como os extensionistas auxiliam a comunidade? 
2-Como o IRPAA atua na comunidade? 

3-Qual o maior desafio de ter trabalhado em Nova Jatobá? 
4-De maneira geral, qual foi o seu sentimento em ter atuado em Nova Jatobá? 
5-O que o/a senhor/a acha que deve mudar em relação à comunidade e às pessoas? 

6-Qual o comportamento dos quilombolas diante da atuação dos extensionistas? 
7-Para o/a senhor/a, qual deveria ser o comportamento dos quilombolas? 
 

Avaliação pessoal 
3-Como o/a senhor/a acha que os quilombolas veem vocês? 
 

O projeto Ecoforte 
1-Fale sobre o projeto Ecoforte: do que se trata?  
2-Quando o projeto Ecoforte foi implementado na comunidade? 

3-Quais ações compreende e quais são os objetivos?  
4-Qual o estágio atual ou resultados, se já estiver em fase de conclusão? 
5-Por que a comunidade de Nova Jatobá foi definida para desenvolvimento do projeto? 

6-Quais benefícios (diretos ou indiretos) o projeto gera para os demais comunitários não 
participantes? 
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ANEXO 1 – Comprovante de aprovação em comitê de ética 
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