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Extensão Rural no Brasil: o início do início 

 

O início da Extensão Rural no Brasil é fruto da zona de influência norte-

americana sobre a América Latina no pós-guerra aliado ao projeto vitorioso da fração de 

classe dominante agrária brasileira. A primeira experiência do extensionismo surgiu em 

1948 numa fazenda em Santa Rita do Passa Quatro em São Paulo de responsabilidade 

da American International Association (AIA) instituição de Nelson Rockefeller
1
. Em 

dezembro do mesmo ano houve um convênio firmado entre Rockefeller e o então 

governador de Minas Gerais, Milton Campos
2
, criando a Associação de Crédito e 

Assistência Rural (ACAR). Poucos anos depois, em 1956, o extensionismo ganhou 

projeção nacional com a criação da Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural 

(ABCAR), financiado por entidades privadas e públicas. Essas atividades são o 

resultado da reorientação das agências norte-americanas nos anos 50 gerando um 

conceito de educação rural voltado para práticas assistencialistas e de “educação para o 

trabalho”, com a preocupação constante da participação da “comunidade rural” se 

organizando em cooperativas com interesses estritamente econômicos.
3
 

O sonho da versão brasileira da “marcha para o Oeste” no interior do Brasil foi 

bem sucedido, pois o extensionismo contribuiu para o desenvolvimento do capitalismo 

no campo brasileiro. Contudo, cabe aqui a pergunta: qual o projeto de desenvolvimento 

nacional se coadunava o projeto norte-americano? Devemos sempre lembrar que as 

iniciativas estadunidenses não eram realizadas sem o respaldo da classe dominante 

local. Nesse sentido, as iniciativas de Rockefeller encontraram um campo fértil no 

patronato brasileiro.  

Todavia, não podemos pensar que essa parceria de Rockefeller com o governo 

de Minas Gerais era unanimemente aceita por toda a classe dominante agrária. No 
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interior da política brasileira havia disputas intra-classe dominante sobre quais projetos 

de desenvolvimento o Brasil deveria trilhar.  

Pensando o Estado na matriz gramisciana e, portanto, considerando-o como uma 

relação entre sociedade política (Estado restrito) e sociedade civil
4
 precisamos mapear a 

atuação das entidades do patronato rural brasileiro que interferiam no jogo político 

institucional nesse período. As instituições públicas não possuem vontade própria, suas 

ações estão ligadas não aos seus interesses, mas aos interesses de uma determinada 

classe dominante através de representação política de intelectuais orgânicos no interior 

das instituições públicas. Portanto, esse é o buscar o início do início, pois na trajetória 

da Extensão Rural no Brasil não é possível pensar como uma política pública 

selecionada pelo próprio Estado restrito de acordo com interesses inerentes a ele. 

Houve, portanto, uma convergência de interesses entre as agências, tanto públicas – 

Departamento de Estado dos EUA – quanto privadas – AIA do Nelson Rockefeller – e 

de um setor  da classe dominante agrária brasileira. 

Digo setor da classe dominante agrária brasileira, porque seria inocência 

acreditar que o patronato rural no Brasil fosse homogêneo. Sobretudo a partir da 

Primeira República (1889-1930) houve disputas no interior da política brasileira de 

frações de classe representando os setores dinâmicos e conservadores. O exemplo mais 

acirrado dessa disputa foi a criação do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio 

(MAIC) – que posteriormente será chamado apenas de Ministério da Agricultura
5
. 

Nesse artigo, devido à pesquisa ainda estar em fase de andamento farei uma 

apresentação da convergência entre a classe dominante agrária e o projeto de Extensão 

Rural via similitudes entre a ideologia extensionista, sua criação e seu desenvolvimento 

com o projeto educacional hegemônico no Ministério da Agricultura. Pretendo também 

discutir a atuação de José Irineu Cabral, pois é um excelente exemplo de intelectual 

orgânico que, no período recortado (1948-1974), foi dirigente da ABCAR e sendo 

responsável pela fase mais intensa e produtivista da instituição. 

Mas, antes de falarmos propriamente da Extensão Rural é necessário apresentar 

as duas principais entidades patronais, no âmbito da sociedade civil do período, que 

participavam ativamente na correlação de forças dentro do estado restrito.  
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SNA e SRB entidades patronais a serviço do desenvolvimento 

Dois principais projetos entraram em disputa, durante esse período, das frações 

de classe dominante agrária brasileira: movidos por ideologias de valorização européia e 

de repúdio as classes pobres e negras do Brasil, o patronato rural paulista optava pela 

imigração como via de progresso, estabelecendo novas formas de relação de trabalho no 

campo com imigrantes, sobretudo vindos do campo europeu. Por outro lado, havia 

alguns segmentos do patronato rural fluminense e nordestino que viam no 

aproveitamento da mão-de-obra negra e mestiça, já residente no país, a principal diretriz 

necessária e eficaz para resolver o problema do trabalho no campo. 

 Com o objetivo de viabilizar esses projetos ditos modernizadores, houve a 

criação de entidades de cunho civis, que materializavam os discursos em prol dos 

projetos das classes dominantes agrárias. Assim surgiu a Sociedade Nacional de 

Agricultura (SNA 1896) – representando as frações de classe rural não paulistas e a 

Sociedade Paulista de Agricultura (SPA) – posteriormente Sociedade Rural Brasileira, 

(SRB 1919) – representando unicamente o patronato rural paulista.  

Assim, a Extensão Rural no Brasil é fruto de uma vitoriosa hegemonia da fração 

de classe não paulista representados pela SNA. As disputas intra-classe dominante rural 

no Brasil irão ser verificadas desde a Primeira República (1889-1930) culminando numa 

série de disputas pela influencia nos aparelhos de Estado. A própria criação do 

Ministério da Agricultura Indústria e Comércio (MAIC) em 1860
6
 foi a vitória de 

setores da SNA que percebiam a importância da criação de um ministério enquanto que 

a SRB tinha uma postura totalmente liberal e conservava o pensamento de total não 

intervenção do Estado na economia. Em 1909 o MAIC passa a ser somente Ministério 

da Agricultura, tendo como dirigentes os próprios quadros dos membros e da diretoria 

da SNA. As ações da pasta serão constantemente realizações dos projetos hegemônicos 

da SNA no Ministério.  

Nos anos 30 a educação rural, por exemplo, será arduamente disputada entre o 

Ministério da Agricultura e o Ministério da Educação e Saúde. Nesse embate havia a 

disputa entre à legitimação do projeto de educação como a orientação na formação 

educacional voltada para o projeto de desenvolvimento orquestrado pelas entidades. 

                                                 
6
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alternativo de poder na 1ª República” Idem, p. 22. 
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Com já vimos, a SNA, hegemônica na pasta da Agricultura, incentivada uma orientação 

educacional profissionalizante, “Aí estiveram em jogo projetos de ensino agrícola 

polarizados em torno a duas vertentes: uma, que tomava a escola enquanto instituição 

de „trabalho‟ e outra, que a concebia enquanto instituição de ensino‟”
7
  

Assim, a Extensão Rural foi mais uma das vitoriosas ações do Ministério da 

Agricultura que trazia em si os objetivos do projeto de desenvolvimento da agricultura 

defendidos pela SNA. A tabela extraída de uma documentação da Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural EMATER-MG
8
 mostra a relação das “ACARs” 

estaduais com suas respectivas datas de fundação
9
: 

 

Instituição/Estado Ano de Fundação 

ACAR – (Minas Gerais) 1948 

ANCAR – (Pernambuco, Bahia, Ceará) 1954 

ANCAR – (Paraíba e Rio Grande do Norte) 1955 

ASCAR (Rio Grande do Sul) 1955 

ACAR PA (Paraná) 1956 

ACARESC (Santa Catarina) 1956 

ACARES (Espírito Santo) 1957 

ACAR- RJ (Rio de Janeiro) 1958 

ACAR- Goiás (Goiás) 1959 

ANCAR – SE (Sergipe) 1962 

ANCAR – Alagoas (Alagoas) 1963 

ACAR-Maranhão (Maranhão) 1963 

ACARMAT (Mato Grosso) 1965 

ACAR- Pará (Pará) 1965 

ANCAR- Piauí (Piauí) 1966 

ACAR- Amazonas (Amazonas) 1966 

ACAR- DF (Brasília) 1967 

 

Segundo Marcos Peixoto: 
“O estado de São Paulo, optou pela criação, em 1967, da Coordenadoria de 

Assistência Técnica Integral, órgão da Secretaria Estadual de Agricultura e 

Abastecimento de SP. Todavia, empresas privadas (bancos, principalmente) e a 

própria Secretaria (através do Instituto Agronômico de Campinas - IAC, por 

exemplo) já prestavam serviços de fomento e assistência técnica desde o início do 

século XX (REYDON, 1989; QUEDA, 1987, p. 127)”.
10

 

 

Nesse sentido, o patronato paulista não perdia o foco da extensão rural nem 

deixava a cargo do Ministério da Agricultura, instituição que realizava a extensão 

                                                 
7
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através da ABCAR desde 1956 nos demais estados da federação. Mesmo 

negligenciando a organização a nível federal do extensionismo não podemos perder de 

vista que a extensão rural em São Paulo possuiu uma abrangência enorme “Em 30 

agosto de 1958, estavam registradas no Serviço de Economia Rural do Ministério da 

Agricultura, 1.500 Associações Rurais, a maior parte delas concentrando-se em Minas 

Gerais (221), São Paulo (173), Ceará (105) e Rio Grande do Sul (100).”11 Temos, então, 

um com a exclusão da ação da ABCAR no Estado de São Paulo um claro exemplo  de 

resistência às políticas agrícolas veiculadas pelo Ministério da Agricultura.  

 

ABCAR como consolidação do extensionismo em “quase” todo o Brasil 

 

O que precisamos, então, investigar sobre essa ação extensionista no Brasil? A 

primeira questão fundamental que devemos compreender é o contexto de surgimento da 

Extensão Rural no Brasil. Nos anos 50 os acordos binacionais entre Brasil e Estados 

Unidos foram se intensificando, não somente entre os governos de ambos os países, mas 

também em iniciativas de capital privado nas diversas áreas de interesse. Nelson 

Rockefeller será um ávido empresário norte-americano interessado em acordos por toda 

a América Latina afim não só de achar petróleo como também de aumentar sua zona de 

influência e expandir seu capital bilionário. Nesse sentido, as suas ações no Brasil não 

forem estritamente relacionadas à Amazônia, devido sua crença de descobrir grandes 

reservas de petróleo na região amazônica.  

A nível governamental, o desenvolvimento dos países latino americanos se 

tornaram a tônica dos discursos do governo dos Estados Unidos no pós-guerra
12

. 

Possuíam um interesse militar e estratégico em afirmar sua hegemonia na América 

Latina em função da Guerra Fria. O programa Ponto IV no governo Truman (1945-

1953) e o Escritório Técnico Brasil e Estados Unidos (ETA), criado em 1954 são apenas 

exemplos das inúmeras alianças entre Brasil e Estados Unidos pela via de influência 

tecnológica
13

. 

Podemos perceber a ação do Estado Ampliado com a influência norte-americana 

na América Latina. As instituições do Estado restrito, cujos representantes das entidades 

                                                 
11

 Idem, p. 17. 
12

 LOPES, Luara Landulpho Alves. A Cooperação técnica entre países em desenvolvimento da Agência 

Brasileira de Cooperação (ABC-MRE: o Brasil como doador. Dissertação de mestrado, 2008. 
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privadas como as de Rockefeller estão inseridos, defendem e agem de acordo com seus 

interesses da classe, ou fração de classe hegemônica.  

Rockefeller, intelectual orgânico por excelência, além de atuar com suas 

empresas, tinha um cargo na Casa Branca para assuntos da América Latina, com o qual 

pressionava o presidente e o Congresso a realizarem investimentos e apoios a iniciativas 

dos governos do cone sul
14

. Isso quer dizer que o Estado longe de pensar em se 

autopreservar, ou de agir de acordo com princípios puramente “seus”, orquestra em 

favor da classe dominante inserida nas instituições políticas estatais tanto a nível 

nacional quanto em política externa.  

Quando Álvaro Bianchi analisa a díade gramsciana sociedade civil e sociedade 

política, diz que Gramsci ao interpretar os acontecimentos históricos da Itália, percebia 

uma relação de forças internacionais que estavam além da política interna italiana, pois 

“(...) para além dessa realidade que se apresentava sobre o terreno nacional italiano, 

havia uma situação internacional favorável à expansão e à vitória dessas forças.”
15

. 

Nesse sentido, a partir do momento em que é criada a ACAR e, posteriormente, a 

ABCAR, o extensionismo no Brasil foi o resultado de pressões externas que se 

transformaram, em pouco tempo, em política pública de caráter nacional. 

 

“Pedro e Manoel”: a ideologia extensionista na prática 

 

 A lógica veiculada pela Extensão Rural no Brasil durante o início da criação da 

ABCAR em 1956 procede de um projeto de desenvolvimento do campo atrelado ao 

aumento da produção via tecnologia. O discurso veiculado pela ABCAR era da 

inevitabilidade da industrialização para o desenvolvimento do país. Paralelamente, a 

agricultura deveria modernizar-se pois não poderia contar com o contingente de mão-

de-obra, pois a industrialização forçava o êxodo rural. Para a aquisição dos insumos e 

maquinarias que aumentariam a produção fazia-se necessário o crédito rural, aliado a 

uma atividade de Extensão Rural que ensinaria o agricultor a implantar as novas 

técnicas agrícolas. 

 Com efeito, a atividade extensionista produziu um diagnóstico da questão 

agrária brasileira muito ligado a questão do “atraso” da zona rural em comparação com 

o progresso das “cidades” para reforçar o argumento da modernização via aquisição de 
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tecnologia para o aumento da produção. O censo de 1950 registrou que a maior parte da 

população brasileira - 63,8% - vivia na zona rural. Em contrapartida, 3% das 

propriedades ocupam uma área de 62,35% do território brasileiro
16

. Isso quer dizer que 

a concentração fundiária era uma realidade constatada pelos próprios extensionistas. 

Contudo, a forma de utilizar esses dados será para nortear os argumentos de 

desenvolvimento da pequena propriedade sem alterar a estrutura fundiária, pois retira-se 

a importância da concentração de terras, transferindo a culpa da pequena produção a 

falta de investimento em tecnologia conseqüência da baixa produtividade. “Não 

evidenciam, assim, como a maioria das outras propriedades, nenhuma absorção de 

progressos técnicos. Em sua exploração são usados métodos primitivos, obsoletos e 

anti-econômicos.”
17

 

 A distorção dos dados é tão grande que em diversos trabalhos ocorre uma 

comparação entre o desenvolvimento do campo norte-americano com o possível 

desenvolvimento do campo brasileiro. Sustentou-se o argumento que para a 

modernização da economia era necessário industrializar-se retirando a mão-de-obra das 

zonas rurais, onde se encontrava a “reserva de trabalhadores”. Assim, o campo, 

inevitavelmente, deveria ficar com o menor contingente de trabalhadores em relação aos 

outros setores produtivos, tal qual aconteceu nos EUA.  

“Durante êsse período, [desenvolvimento econômico dos EUA] a mão-de-

obra teve aumentada a sua produtividade de tal maneira que, apesar de ter caído a 

13% do total da nação, esta hoje tem à sua disposição uma quantidade tal de 

produtos agrícolas, que suas sobras constituem um problema político-econômico”
18 

  

No trabalho de Geraldo Machado e José Ribeiro – extensionistas da ACAR de 

Minas Gerais – para o crédito rural supervisionado “Pedro e Manoel” são exemplos 

fictícios de uma bem-sucedida modernização da agricultura, aliado a industrialização do 

país: 

“Suponhamos que êsses homens sejam dois irmãos – Pedro e Manoel – 

donos de uma pequena propriedade, minifundiária, que tenha como principal fonte 

de renda o alho, Manoel, mais novo e ambicioso, cansado de tão baixa renda, 

emigra para a cidade e vai trabalhar na indústria, que lhe paga mais. 

Pedro, coitado, só poderá cultivar um quarto de hectare e assim a 

produção de seu sítio cai pela metade. 

                                                 
16

 Esses dados foram tirados de estudos sobre o crédito agrícola. Detalhe que a publicação da 

documentação faz parte de uma edição entre a SIA – Serviço de Informação Agrícola, o ETA – Escritório 

Técnico Brasil e Estados Unidos e a ABCAR. ABCAR. Crédito Rural Supervisionado no Brasil: reunião 

de trabalhos de técnicos da ABCAR e suas filiadas. Rio de Janeiro, Serviço de Informação Agrícola, 

1960, p. 14-18. 
17
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Mas acontece que alguém empresta a Pedro dinheiro para comprar 

algumas máquinas simples e uma pequena bomba de irrigação. E não só lhe 

empresta dinheiro, como também lhe ensinam a se utilizar desses implementos, que 

ele nunca tinha visto. Pedro, não só pode substituir seu irmão na faina diária, como 

também pode aumentar sua área de trabalho e por conseqüência sua produtividade. 

O exemplo dado para o alho, é verdadeiro para toda e qualquer outra 

cultura, valendo pois para a agricultura em geral, onde a melhoria de técnicas de 

trabalho pode substituir com vantagem o braço humano, que se deslocar para a 

indústria, pelo aumento que traz na produção. 

Perguntamos agora: „O êxodo rural é um mal?‟ 

- Sim, se não aumentarmos a produtividade do meio rural.”
19

, 

 

Usando não somente pelos dados estatísticos, mas também pela documentação 

produzida, seja a nível interno, seja a nível das cartilhas e publicações feitas para o 

público alvo da extensão rural, é possível perceber a importância do crédito na prática 

de extensionismo. Vemos o crédito rural sendo o suporte econômico para a realização 

da Extensão Rural no Brasil, pois o crédito financiava a compra de insumos e 

maquinaria oferecidos e ensinados pelos extensionistas. Esse aspecto era tão importante 

que a própria documentação apresenta uma briga interna dentro das agências de 

extensão pela forma que se daria o crédito rural. Duas propostas foram as mais correntes 

para viabilizar esse crédito: a primeira, forjada pelos técnicos das filiadas estatais do 

Nordeste era o crédito rural supervisionado (CRS). Sua filosofia estava baseado no 

caráter mais “social” do crédito, dando o “sustento” e a “garantia” ao agricultor.  

A segunda era o Crédito Rural Orientado (CRO), que foi idealizado pelos 

extensionistas do Sul e Sudeste do país e estão mais preocupados com o direcionamento 

do crédito na compra exclusivamente de insumos e maquinaria. O objetivo da 

produtividade estava mais enraizado nesse modelo de Crédito. Ambas as modalidades  

de créditos existiam, com o predomínio do crédito rural supervisionado. Contudo a 

partir de 1966 o crédito supervisionado será praticamente extinto, tendo o predomínio 

do crédito orientado disparar
20

. 

A história harmônica contada pela própria Extensão Rural através de seus 

agentes/intelectuais extensionistas ou dos dirigentes da ABCAR e da EMBRATER não 

pode ser absorvida sem uma devida análise entre discurso extensionista e prática 

extensionista. Para verificarmos o discurso extensionista, devemos levar em conta as 

documentações produzidas pelas instituições para sabermos então o que falam de si 

próprio e o que pensam sobre si mesmos.  

                                                 
19

 Idem, p. 25. 
20

 PATRICK, George F.. A ABCAR como instrumento da política de desenvolvimento agrícola. Rio de 

Janeiro, IPEA, 1970, p. 13. 
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 Todavia, fazer uma correção entre o discurso extensionista e a prática 

extensionista contextualizada historicamente nos permite ampliar, ou interpretar melhor 

como foi absorvido e realizado o extensionismo e suas conseqüências no campo 

brasileiro. Uma afirmação importante a ser feita é que o extensionismo nasceu 

subordinado ao crédito rural. A iniciativa de Rockefeller estava estritamente ligada ao 

financiamento dos agricultores para a compra de insumos agrícolas de suas empresas. 

Podemos perceber sua importância pelo próprio nome da agência que cuidada do 

extensionismo (ACAR e ABCAR) que nesse momento possui o “crédito” e não a 

extensão como prioridade. 

 A documentação que veicula mais intensamente esse discurso produtivista se 

encontra no período posterior a 1959. No período anterior, apesar do surgimento de 

diversas filiadas pelas regiões do Brasil, não houve qualquer sistematização por parte da 

ABCAR em realizar estudos, treinamento de extensionistas e organização de um plano 

de ação como foi realizado a partir de 1959. Vemos ainda que a legislação sobre o 

financiamento da instituição é datado de 1961, quando o governo federal garantiu o 

status da Extensão Rural como “bem público” e o financiamento de 60%, enquanto que 

outros meios, sejam públicos ou privados financiariam o restante
21

. 

 Buscando uma compreensão para além da política pública, mas pensando em 

analisar os interesses das entidades privadas no extensionismo, é possível traçar três 

diferentes momentos na Extensão Rural no Brasil: a primeira fase de 1948 a 1956 como 

uma experiência de sucesso norte-americana através da ACAR, liderada pela AIA de 

Rockefeller; uma segunda fase de 1956 a 1959, quando a extensão passa a ser 

nacionalizada, no entanto há um vazio documental e de importância da extensão no 

próprio Ministério da Agricultura. A terceira fase, talvez seja a mais expressiva da 

convergência entre o extensionismo e o projeto de desenvolvimento da SNA, na 

liderança de José Irineu Cabral, que vai de  

 

José Irineu Cabral o “nada” que fez tudo 

 

“Não sou nada. Nunca serei nada./Não posso querer ser nada./ À parte 

isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo”. 

(Poema Tabacaria – Fernando Pessoa)
22

 

                                                 
21

 Decreto 50.622 de maio de 1961 que reconheceu a ABCAR e suas filiadas como órgão de colaboração 

do governo no desenvolvimento rural. Decreto 50.632 de maio de 1961 que declarou a ABCAR e suas 

filiadas como entidade de utilidade públicas entrando, portanto, no financiamento do governo federal. 
22

 CABRAL, José Irineu. O Sol da manhã. Brasília, Ed. UNESCO, 2005, p. 6. 
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 É com esse pequeno poema de Fernando Pessoa que José Irineu Cabral começa 

seu livro “O sol da manhã” que conta a história da pesquisa agropecuária no Brasil que 

culminará, teleologicamente na criação da EMBRAPA. Contudo, José Irineu Cabral 

está longe de ser ninguém, como alude o poema. Ele desde 1950 está inserido no 

Ministério da Agricultura exercendo desde a chefia do gabinete do Ministro, até Diretor 

de Agricultura no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Essa trajetória 

política fenomenal, como poucos, está imbricada a sua grande participação como 

Diretor-executivo da ABCAR no período de 1959 a 1966. É possível afirmar que a 

Extensão Rural efetivamente se lançou no plano nacional, em consonância com a 

política agrícola brasileira a partir de sua gestão. 

A lacuna documental do período anterior a gestão de Irineu Cabral pode ser 

explicada pela inexpressiva projeção que tinha o trabalho da ABCAR. Mesmo após dois 

anos de pesquisa, ainda é impossível resgatar os dirigentes da ABCAR anteriores a José 

Irineu Cabral bem como documentos que viabilizem compreendera atuação da ABCAR 

nesse momento. 

 Esse vácuo de informações e o repentino turbilhão de documentos a partir da 

gestão de Irineu Cabral não nos deixa completamente no silencio histórico. A meteórica 

ascensão da ABCAR pode estar ligada ao capital político que Irineu Cabral trouxe para 

a instituição quando assume sua direção. Ele sai da direção do Serviço de Informação 

Agrícola, após nove anos a frente do SIA, um dos maiores serviços que o Ministério da 

Agricultura detinha naquela época.  

Além disso, as suas ações a frente da ABCAR revelam uma 

reorganização/centralização da administração da instituição, além do estímulo a uma 

visão mais “produtivista”: 

“A Reunião, iniciada com a presença do Diretor-Executivo da ABCAR, 

tece caráter informal. O Sr. José Irineu Cabral, nesse primeiro contato com o 

pessoal de chefia administrativa, reportou-se à necessidade das Filiadas 

estabelecerem, de modo racional, métodos e processos administrativos, tal como 

ocorre com o pessoal técnico em Extensão e Crédito Rural Supervisionado que, 

periodicamente, vem discutindo suas experiências e adotando a desejada 

uniformidade em seus trabalhos”
23

  
 

Um importante trabalho sobre a Extensão Rural no Brasil é de Cyro 

Mascarenhas Rodrigues e sua tese de doutorado em sociologia de 1994 na Universidade 

                                                 
23

 ABCAR. I Reunião do Pessoal de Chefia Administrativa do Sistema ABCAR, de 10 a 19 de agosto, Rio 

de Janeiro, ABCAR, 1959, p. 7. 
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de Brasília. Cyro Mascarenhas traçou três grandes momentos da Extensão Rural no 

Brasil: a primeira; humanismo assistencialista (1948-1962), a segunda; difusionismo 

produtivista (1963-1984) e a terceira; humanismo crítico (1985-1991). 

Essas fases foram divididas de acordo com comportamentos das ações de 

extensionismo praticadas pela ABCAR e posteriormente pela EMBRATER. Sua 

metodologia é puramente de análise de políticas públicas pelas políticas públicas, 

enraizada no que Claus Offe chama de “seletividade do Estado na elaboração de 

políticas públicas”. Seu argumento se baseia numa ação do Estado decorrente de 

vontades próprias. Com efeito, quando uma política pública passa a ser realizada 

intrinsecamente ela está beneficiando o Estado em si.  

Quando pensamos que os interesses do Estado restrito, ou seja, das instituições 

públicas, funcionam não baseadas em interesses internos, mas em forças externas a elas 

subordinadas perde-se o foco da seletividade das políticas públicas e coloca-se os 

interesses privados em jogo. Assim, os interesses ganham nomes e rostos e passados 

que os ligam a interesses de classe, ou fração de classe.  

Assim, José Irineu Cabral está inserido num Ministério dominado pela SNA. 

Mesmo não sendo ainda possível provar um vínculo direto de Irineu Cabral a SNA, seja 

como membro, seja como participante
24

, não podemos desconsiderar sua participação na 

ABCAR como um marco para a direção da instituição, pois a partir de 1959-1960, ano 

do seu ingresso como diretor-executivo e que é possível perceber as diferentes ações do 

extensionismo para um viés mais produtivista e centralizador. Ao mesmo tempo o 

projeto de Extensão Rural converge com a proposta da p´ropria SNA no Ministério 

nesse período dos anos 50-60. A SNA enfatizava a educação para o trabalho, fixando o 

trabalhador rural no campo. 

Com isso, podemos recuar no marco referencial que Mascarenhas denomina de 

“fase difusionista produtivista”, tenha começado em 1959 e não em 1962. O marco que 

o autor utiliza é o plano qüinqüenal de 1961, cujo a introdução José Irineu diz que as 

diretrizes traçadas pelo plano eram fruto de um diagnóstico da questão agrária brasileira 

e que apesar de cada filiada possuir uma especificidade, não deveria abandonar a 

questão nacional e da política agrícola do país de aumento da produção. Nesse 

momentos, a ABCAR vira “Sistema ABCAR” englobando iniciativas privadas e 

                                                 
24

 A única referência encontrada de José Irineu Cabral e a SNA, foi a condecoração dele com a “Medalha 

Mérito Fernando Costa, no ano de 1973 e publicada na revista da instituição “A Lavoura”. 
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abrindo para investimentos de outros setores, diretrizes nacionais são traçadas e metas 

de expandir o extensionismo em outras áreas e estados são propostas
25

. 

  

Declínio do extensionismo 

 

 A partir de 1966, novas regras para a Extensão Rural serão propostas que 

acarretarão em uma mudança em sua orientação produtivista. José Irineu Cabral sai da 

diretoria-executiva e a ABCAR passa a ser gerenciada Instituto Nacional de 

Desenvolvimento Agrícola (INDA), que era vinculado ao Ministério da Agricultura
26

. 

Com isso, a ABCAR perde autonomia na sua composição para gerir e administrar as 

suas filiadas, bem como enrijece os gastos da ABCAR que deveriam ser pré-aprovados 

pelo INDA e depois pelo Ministério da Agricultura.  

 No primeiro governo militar a ABCAR consegue dar continuidade ao seu 

projeto elaborado no plano qüinqüenal em 1960. A diretoria não é alterada, apesar da 

mudança dos Ministros da Agricultura – Oswaldo Lima Filho sai da liderança da pasta 

em 6 de abril de 1964, poucos dias depois do golpe militar, para a entrada de Arnaldo 

Lopes Süssekind e posteriormente a troca de mais dois ministros somente naquele ano. 

Contudo, a documentação oficial da ABCAR não demonstra qualquer mudança 

expressiva nas atividades de orientação das ações extensionistas. 

Essa continuidade pode ser atribuída da postura tomada pela ABCAR e 

solidamente edificada de uma instituição de caráter técnico. Os quadros de dirigentes e 

funcionários da própria ABCAR demonstram que a maioria eram extensionistas, ou 

outros profissionais que fizeram carreira na própria entidade, ou com alguma 

especialização em economia rural ou agronomia. Isso reforçava o caráter “apolítico”. 

O golpe militar em 1964, as instabilidades políticas que se seguiram ao longo 

dos anos 60-70 são sinais claros de uma reorientação dentro do próprio Ministério da 

Agricultura que está ocorrendo nesse período. A SNA estava cada vez mais perdendo 

espaço para a SRB ao longo da década de 70, devido à modernização e especialização 

da agricultura no país
27

.  

Com efeito, a Extensão Rural passou a ser um modelo de ação não muito 

dinâmico devido a sua restrição do público-alvo ser o pequeno produtor e as bases 

                                                 
25

 ABCAR. Plano Direror qüinqüênio 1961-1965. Rio de Janeiro, ABCAR, 1960. 
26

 Decreto 58.382 de 10 de Maio de 1966. 
27

 MENDONÇA, Sonia Regina de. O Patronato Rural no Brasil Recente (1964-1993). Rio de Janeiro, 

Ed.UFRJ, 2010, p. 116. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arnaldo_Lopes_S%C3%BCssekind
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arnaldo_Lopes_S%C3%BCssekind
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arnaldo_Lopes_S%C3%BCssekind
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sociais amparadas ao projeto extensionista. Saneamento básico, economia doméstica 

não eram assuntos relevantes para a nova dinâmica empresarial que o agronegócio 

estava imprimido no campo brasileiro e o início dos chamados Complexos 

Agroindustriais (CAIs)
28

. 

 È correto afirmar que a ABCAR foi primordial para o avanço da implantação de 

insumos agrícolas para os agricultores. Contudo, a especialização da agricultura e os 

novos rumos do agronegócio demandavam uma nova instituição que possuísse mais 

dinamismo que a ABCAR apresentava com uma menor demanda de energia em ações 

socais. Mesmo com a ação extensionista em constante crescimento, o desenvolvimento 

da agricultura, sobretudo do mercado interno ainda não era suficientemente satisfatório. 

O projeto de cooperativização, que será posteriormente defendido pela própria 

instituição, foi num primeiro momento uma nova frente de articulação da organização 

agrária que estava surgindo.  

Além disso, nesse período havia ainda a elaboração de alguns outros projetos 

para o campo como a SUDAM (1966), que novamente sugava investimentos do 

governo militar que constantemente se alinhava a uma postura de desenvolvimento da 

Amazônia. 

 No Plano de trabalho de 1974, ano de sua extinção, é possível verificar um tom 

de preocupação com os investimentos pulverizados entre as entidades: 

 

“Em virtude de alteração introduzida pelo Ministério da Agricultura, em 

1973, quanto à entrega de recursos, que passou a ser feita diretamente às Filiadas, 

mediante ajustes, além de reduzidos, a presente proposta orçamentária consigna 

apenas os recursos destinados à ABCAR, enquanto que, para o Sistema, somente 

registra contribuições da SUVALE, SUDENE, FUNABEM e UNICEF, destinadas a 

projetos específicos.”
29

 

 

Uma das ações no próprio Ministério da Agricultura que viabilizou essas 

transformações e indicou uma nova correlação de forças dentro do próprio Ministério, 

foi a Comissão de Alto Nível, estudada por Sonia Regina de Mendonça
30

. Em sua 

composição havia não só funcionários de carreira da pasta como também representantes 

do agronegócio e de empresas privadas
31

. A avaliação de um redirecionamento na 

pesquisa agropecuária afetou o extensionismo uma vez que a mediação deveria ocorrer 

                                                 
28

 Idem, p. 25. 
29

 ABCAR. Proposta orçamentária para 1974. Brasília, ABCAR, 1974, p. 1. 
30

 MENDONÇA, Op. Cit., p. 45-46. 
31

 A Comissão era presidida por Ivo Torturella, com os seguintes integrantes: Mozart Liberal, Salomão 

Aranovich, Otto Lira Schreider, Plínio Cordeiro Molleta, Antonio Secundino São José, Cilbas Vieira e 

Carlos Arnaldo Krug. 
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entre, agora não mais somente pequenos, mas médios e grandes proprietários também 

foram incluídos na esfera de atuação da instituição. 

Em 1974 houve, então, a sua completa extinção e logo no ano seguinte surgiu, 

das cinzas da ABCAR, uma “Empresa” de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(EMBRATER) que aliada a “Empresa” Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA) imprimirão os novos rumos da modernização rural indicando um novo 

capítulo na história agrária do Brasil. 
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