
 

 

 

 

SESSÃO TEMÁTICA Nº 06 – PROCESSOS DE MUDANÇAS 

NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO 

RURAL  

 

Implementação e Desmantelamento do Programa Nacional de 

Diversificação em Áreas Cultivadas com Tabaco 

 

Evandro de Oliveira Lucas/ Doutorando PGDR/UFRGS 

Alberto Bracagioli Neto/ Docente PGDR/UFRGS  

Resumo: 

A formulação do Programa Nacional de Diversificação em Áreas Cultivadas com Tabaco 

(PNDACT) ocorre após a ratificação da Convenção Quadro Para o Controle do Tabaco (CQCT) 

ocorrida no ano de 2005, e corresponde a um compromisso estabelecido pelo Estado brasileiro 

para atender as famílias produtoras de tabaco que seriam atingidas pelo aumento as restrições em 

torno da sua comercialização. Ao longo dos anos as ações voltadas a diversificação 

corresponderam predominantemente à prestação de serviços de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (ATER), desenvolvidos por organizações públicas e da sociedade civil. Essas políticas 

públicas estão passando por mudanças promovidas a partir da ascensão de governos liberais, e 

mais recentemente conservadores, no Brasil. Por conta disso, o artigo se propõe a analisar a 

implementação da política pública junto a organizações do Movimento dos Pequenos 

Agricultores (MPA) e seu respectivo processo de desmantelamento realizado pelo governo 

federal. A pesquisa foi realizada em duas organizações ligadas ao MPA que atuam nas regiões do 

Vale do Rio Pardo e Centro-Sul no estado do RS durante o ano de 2020, através de entrevistas 

aos agentes de ATER e realização de grupo focal com a coordenação dos projetos. Os resultados 

permitiram identificar dois fatos centrais: o primeiro aponta para a força exercida pela burocracia 

do Estado durante a implementação, percebendo que apesar do seu poder discricionário os 

profissionais que atuavam ao nível das ruas não deixavam de ser burocratas, e além disso, 

praticamente não exerciam militância política para fortalecimento do MPA; o segundo fato se 

refere ao processo de desmantelamento que vem sendo realizado pelo governo federal dessa 

política, constatando ações simbólicas, que convergem para uma adensamento institucional e 

levam, por fim,  e ainda em andamento, a exclusão ou substituição da política pública.  
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1. INTRODUÇÃO  

A produção de Tabaco no Brasil é realizada predominantemente nos estados do Sul, 

respondendo por mais de 90% da produção brasileira (AFUBRA, 2020). Por mais que estudos 

apontem para uma condição de dependência e subordinação as indústrias (ALMEIDA, 2005; 

CASARA; DALLABRIDA, 2019; ETGES, 1991) essa cadeia produtiva se mantém forte ao longo 

dos anos, mantendo sua base a exploração do trabalho de milhares de famílias produtoras de 

tabaco.  

O sistema integrado de produção do tabaco desenvolvido pelas indústrias faz com que os 

agricultores se mantenham ligados a elas por relações contratuais complexas mediadas e 

ancoradas por relações de proximidade, encontradas na figura do orientador técnico (RUDNICKI, 

2012). Além disso, o sistema integrado permite à indústria controlar os valores pagos e a 

qualidade do fumo (RIQUINHO; HENNINGTON, 2016).  

Por mais que esse sistema produtivo seja repleto de privações as famílias, e as mantenha 

altamente dependente das indústrias, não foi esse o motivo para a criação de uma política pública 

voltada à diversificação da cultura do tabaco. O Estado brasileiro, através do Ministério da Saúde, 

vem adotando ações voltadas a diminuir o tabagismo desde o ano de 1989 (CAVALCANTE et 

al., 2017), mas foi no ano de 2005 que o Brasil passou a ser Estado parte da Convenção Quadro 

para o Controle do Tabaco (CQCT Neste momento o Estado brasileiro assume a responsabilidade 

de criar um programa voltado a diversificação do seu cultivo.   

As políticas públicas voltadas à diversificação da cultura do tabaco foram condicionadas 

para ratificação CQCT. Na sanção do texto foi exigido pelo Senado Federal a criação de 

mecanismos para disponibilizar auxílio técnico, científico e o financiamento para a diversificação 

da produção de tabaco, constando no texto da CQCT, artigo 17, a obrigação em promover 

alternativas economicamente viáveis para substituição desta cultura. 

O Brasil desempenhou um papel de destaque na negociação da CQCT/OMS, e destaca-

se na adoção de políticas voltadas ao controle do tabagismo efetuado no país, mesmo sendo 

considerado um grande produtor de tabaco (CAVALCANTE et al., 2017). O combate ao 

tabagismo no Brasil tem como protagonista o INCA – um órgão do Ministério da Saúde – que 

desenvolve campanhas de conscientização e combate ao tabagismo (HILSINGER, 2016).  

O Programa Nacional de Diversificação em Áreas Cultivadas com Tabaco (PNDACT) 

foi lançado ainda no ano de 2005. O primeiro projeto lançado para a diversificação da cultura do 

tabaco ocorreu em 2007, sob gerência do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), sendo 

ainda na modalidade de contrato de repasse/convênio, com vigência entre janeiro de 2008 a 

dezembro de 2009. Entre os anos de 2011 e 2018 foram lançadas 3 chamadas públicas voltadas à 
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diversificação da cultura do tabaco. A primeira executada de 2012 a 2013; a segunda de 2014 até 

2017 e a terceira de 2018 a 2020. Os projetos voltados à diversificação da cultura do tabaco 

iniciados entre o fim do ano de 2018 e começo de 2019 tinham seus contratos estabelecidos até 

dezembro de 2020. 

Ao longo dos anos foram realizados vários estudos sobre os projetos voltados a 

diversificação da cultura do Tabaco (DEPONTI; SCHNEIDER, 2013; HILSINGER, 2016; 

LUDTKE, 2016; PERONDI et al., 2008; REDIN, 2012). Nestes estudos foi apontado algumas 

das dificuldades que as políticas públicas possuem em produzirem resultados voltados à 

promoção da diversificação dessa cultura.  

O PNDACT, no entanto, não vem sendo reestruturado para aperfeiçoar a política pública, 

pelo contrário, ele vem sendo mais uma das políticas públicas desmanteladas pelo governo 

federal. Nesse sentido, os autores se propõem a utilizar a discussão em torno da burocracia a nível 

de rua (street level bureaucracy) para discutir aspectos relacionados à implementação da política 

pública executada entre 2018 e 2020, utilizando a literatura em torno do desmantelamento de 

políticas públicas para analisar o desmonte que o governo brasileiro vem realizando no PNDACT.   

  A pesquisa levou em consideração a percepção de atores que vinham atuando na 

implementação, tendo sido realizada junto a organizações da sociedade civil que atuam nas 

regiões do Vale do Rio Pardo e Centro-Sul no estado do RS durante o ano de 2020. Nesse caso 

específico, a pesquisa foi realizada junto a organizações ligadas ao Movimento dos Pequenos 

(MPA) que vinham atuando na implementação de contratos em três lotes no estado do RS. Foram 

realizadas entrevistas aos profissionais que atuaram prestando serviço de extensão rural, além de 

grupo focal com os gestores das organizações.  

 

2. BUROCRACIA DE NÍVEL DE RUA: APROXIMAÇÕES CONCEITUAIS 

Os estudos envolvendo políticas públicas normalmente utilizam-se de um conjunto de 

fases, denominado ciclo de políticas públicas. Os estágios da formulação de políticas foram 

originalmente concebidos a partir da evolução de uma ordem cronológica, no qual primeiro, os 

problemas são definidos e colocados na agenda, logo as políticas são desenvolvidas, adotadas e 

implementadas; e, finalmente, essas políticas são avaliadas em relação à sua eficácia e eficiência, 

terminadas ou reiniciadas (JANN; WEGRICH, 2017). Essa cronologia, formulada por Laswell 

em 1951, possui como principal contribuição considerar as políticas públicas como processos que 

se desenvolvem em um espaço temporal, obedecendo lógicas diferentes, algo que relativiza a 

importância da decisão vista isoladamente (LASCOUMES; GALÈS, 2012). 
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Jann e; Wegrich (2017) identificam que o modelo sequencial elaborado por Laswell, 

combinando o modelo de entrada-saída de Easton, fez com que, essa perspectiva de etapas, fosse 

então transformada em um modelo cíclico, denominado como ciclo da política. Os autores 

também destacam que a pesquisa relacionada a etapas específicas moldou a compreensão geral 

do processo e da estrutura do ciclo de políticas. 

A fase da implementação diz respeito ao momento em que as políticas, já formuladas, 

entram em ação e são colocadas em prática. Conceitualmente, a implementação, das políticas 

públicas, pode ser dividida em duas definições, uma delas refere-se às políticas que são 

implementadas de cima para baixo (visão top-down) ou se são construídas de baixo para cima 

(visão bottom-up) (LOTTA, 2010). 

A maior parte da literatura, sobre políticas nos anos de 1960 e 1970, tendia a se concentrar 

na elaboração de políticas, assumindo a implementação como uma abordagem essencialmente de 

cima para baixo, de forma hierárquica e essencialmente descendente (BARRET, 2004). Essa 

compreensão, segundo a autora, se referia a realização da política na parte superior, sendo 

entregue ao sistema administrativo para execução sucessivamente refinada e traduzida em 

instruções de operação, à medida que desce a hierarquia para os operadores na “parte inferior” da 

pirâmide. 

Na visão clássica ou canônica, a implementação corresponde a uma das fases do ciclo de 

política relacionada à execução de atividades, com vistas a obtenção de metas definidas no 

processo de formulação (SILVA; MELO, 2000). Essa visão não considera a política como um 

processo seguindo etapas, de forma simples e linear que consagram a visão top-down. Na tentativa 

de avançar além da dicotomia criada entre as duas correntes, pesquisas têm apontado a 

importância de se ampliar a análise, considerando os diversos atores e organizações que se 

envolvem na implementação das políticas públicas (LOTTA, 2018). 

O conceito de política e ação se propõe a desafiar essa visão tradicional de políticas. 

Barret (2004), destaca a necessidade de enxergarmos a implementação como parte integrante e 

contínua do processo de política pública e não como um segmento administrativo. Também reitera 

a existência de processos dialéticos na ação política, envolvendo negociação e barganha, entre 

aqueles que procuram colocar em prática a política e aqueles sobre quem a ação incidirá.  

Lipsky (2019) define os burocratas de nível de rua como os trabalhadores do serviço 

público, que interagem com os cidadãos e têm poder substancial na execução de seu trabalho. A 

partir da implementação da política pública, as diferentes compreensões, em relação a forma como 

ela deve chegar ao usuário, podem provocar grande alteração no seu objetivo inicial. Maynard e; 

Musheno (2000), atribuem que a discrição é inevitável ao nível das ruas. Eles se utilizam da 
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narrativa de agente do Estado, e através dela, reconhecem que o interesse próprio orienta as 

escolhas no nível da rua, e define que os trabalhadores usam sua discrição para tornar seu trabalho 

mais fácil, seguro e gratificante. 

O termo “burocracia de nível de rua”, segundo Lipsky (2019), sinaliza um paradoxo, 

onde: “Burocracia” implica um conjunto de regras e estruturas de autoridade e, “nível de rua” 

uma distância do centro, onde presumivelmente a autoridade reside. O autor argumenta que as 

rotinas que estabelecem e os dispositivos que criam, para lidar com incertezas e pressões no 

trabalho, tornam-se efetivamente as políticas públicas que eles realizam. Hupe e; Buffat (2014) 

enfatizam que as pesquisas de Lispky, com a burocracia a nível de rua, contribuíram para a 

fundação da abordagem bottom-up para a análise de políticas.  

Essa abordagem, ao ser empregada na análise da implementação de políticas de ATER, 

permite identificar até que ponto os agentes de ATER são norteados pela burocracia, 

organizações, ou por suas crenças pessoais. Ou seja, ao observar a ação de profissionais que atuam 

em organizações ligadas a movimentos sociais é possível tomar como ponto de partida a 

observação se estes profissionais são militantes ou burocratas e como se estabelece esse paradoxo 

durante sua atuação.  

Estes profissionais que atuam ao nível das ruas podem cumprir todas as atividades/metas 

de uma chamada pública, entretanto a forma como fazem isso é de difícil monitoramento. O 

agente de ATER poderá acionar outros instrumentos que não estão na política pública em 

benefício de algum beneficiário, assim fazendo uso do seu poder discricionário, da mesma forma 

que poderá seguir a burocracia a risco. Desta forma, Lipsky (2019), aponta que os atores que estão 

mais próximos dos cidadãos, são capazes de interferir na implementação de políticas públicas e 

até fazerem com que a política, que realizam, tenham mais características suas do que estabelecido 

em lei.  

A discricionariedade pode ser utilizada dentro da política pública mesmo seguindo os 

instrumentos legais, ou seja, ela poderá ocorrer nas lagunas legais, todavia neste artigo não será 

definido como objeto de análise esse ato discricionário. O que nos interessa nesse artigo é 

identificar se a discricionariedade faz com que os agentes de ATER não ajam como burocratas, 

ou se mesmo com ela, os profissionais mantêm-se presos ao cumprimento da burocracia criada 

pelo Estado.  

Evans e; Harris (2004) sugerem que o trabalho de Lipsky deve ser abordado como um 

quadro analítico experimental, em vez de um modelo fixo. Os autores também apontam uma 

polarização em relação ao termo cunhado por Lipsky: ou a burocracia ao nível da rua tem sido 

vista como inadequada ao contexto e condições contemporâneas dos serviços sociais ou tem sido 
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utilizada para apoiar os resultados de estudos empíricos sobre a existência continuada de discrição 

no trabalho social. Com isso, eles sugerem a necessidade de uma análise que examine os 

contextos, circunstâncias e status dos profissionais e como esses fatores moldam as formas 

específicas de prática em nível de rua que operam em configurações organizacionais específicas. 

Embora a burocracia possa ser considerada o agente ideal para conduzir com objetividade 

e neutralidade o processo de implementação de decisões, nem por isso estará livre das pressões 

(RUA; AGUIAR, 1995). O Estado possui uma tendência em ir aprimorando as políticas públicas 

ao longo dos anos para diminuir as incertezas de quem as executa, ou seja, cria cada vez mais 

dispositivos de controle tentando suprimir o poder discricionário dos burocratas a nível de rua. 

Algumas literaturas visam explicar "o que acontece" assumindo relações com fatores do 

próprio nível da rua (HUPE; BUFFAT, 2014). Dessa forma, segundo os autores, fica de lado o 

fato de que os contextos de implementação podem variar entre países e sistemas administrativos 

políticos, no que diz respeito ao desenho institucional, às relações entre os atores e até às culturas 

políticas. 

Nesse sentido, ao supor que os dois atores (trabalhadores de rua e usuários) sejam 

naturalmente movidos por uma racionalidade e finalidade comum, não se leva em consideração 

o fato de que cada ator persegue interesses, não necessariamente convergentes, cada qual com 

seus próprios recursos, ainda que desiguais, para influenciar no curso da relação (DUBOIS, 1996). 

Lipsky, não deixava de observar as características que levavam a construção da política 

pública, e da necessidade dos burocratas em seguir regras, normas e práticas do seu grupo 

profissional, entretanto compreendia a discricionariedade como um processo inevitável:  

 

[...] as principais dimensões da política pública (níveis de benefícios, 

categorias de elegibilidade, natureza das normas, regulamentos e serviços) são 

moldadas por elites políticas e por gestores administrativos e políticos. Os 

gestores, bem como as normas comunitárias e profissionais, estruturam as 

escolhas políticas dos burocratas de nível de rua. Essas influências estabelecem 

as principais dimensões da política pública no nível de rua e contribuem para 

o grau de padronização que há em políticas públicas de diferentes lugares, bem 

como entre programas locais. Na medida em que os burocratas de nível de rua 

são profissionais, a afirmação de que eles exercem considerável 

discricionariedade é bastante óbvia (LIPSKY, 2019, p.56). 

 

Maynard e; Musheno (2000), apresentam situações, por meio de histórias, em que a 

discricionariedade é exercida. Em determinadas situações, demonstram que um julgamento 

discricionário pode ser diferente dependendo de quem realiza a análise de determinada situação, 

e apresentam histórias com diferentes formas de relacionamento com o cidadão, que no caso 

específico de policiais, podem oscilar de um tratamento carinhoso ou brutal. Porém,nunca distante 

ou abstrato - seja segurando um braço para confortar ou intimidar, o contato é direto, apontando 
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que as decisões são razoáveis e defensáveis, seguindo regras e procedimentos, mas possuem 

consequências divergentes para o cliente (beneficiário) e o Estado. 

Ao observar políticas de ATER os profissionais que atuam na rua podem exercer sua 

discricionariedade em muitas circunstâncias, certamente de forma diferente das realizadas por 

policiais. Porém ambas podem permitir quem acessa ou não determinada política pública, ou após 

o acesso, quantas vezes visitará cada agricultor, qual o tempo de visita, ou até mesmo definir qual 

família acessará determinado recurso financeiro para investimento, então, terá condições de tomar 

decisões que criarão conjunturas diferentes no atendimento a cada beneficiário.   

A discricionariedade faz parte da política pública, entendê-la pode até mesmo ser útil para 

aperfeiçoar a ação do Estado, e não simplesmente avaliá-la como falhas de implementação. A 

discricionariedade exercida pode ser realizada para modificar aspectos meramente instrumentais 

da política pública (ex: tempo e número de visita ao agricultor, formato dos cursos, público-alvo) 

ou para tomar ação mais militante e menos técnica. Na sequência serão apresentados aspectos 

presentes na implementação da política pública de ATER voltada a diversificação da cultura do 

Tabaco por organizações ligadas MPA.  

3. A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATER PARA A DIVERSIFICAÇÃO DA 

CULTURA DO TABACO NA ÓTICA DA BUROCRACIA A NÍVEL DE RUA  

 

Um dos primeiros pontos que podem ser explorados nesta seção se refere à 

implementação do Sistema de Gestão de ATER. Esse dispositivo é utilizado para a realização da 

postagem das atividades realizadas pelos profissionais. Um agente de ATER para realizar o seu 

serviço precisa ter instalado em seu smartphone o aplicativo SGA Mobile, sendo nele que o 

profissional cadastra todas as metas que realiza ao longo do contrato. 

Como foram realizados dois editais para a contratação de organizações na prestação dos 

serviços de ATER, havia uma pequena diferença na carga horária do atendimento individual. No 

primeiro eram 24 horas, no segundo 28 horas, o restante das atividades eram iguais, e podem ser 

observadas na Tabela 1. Cada agente de ATER tinha 4 grupos de trabalho, que costumavam ter 

de 10 a 30 agricultores, e eram organizados a partir da proximidade das famílias às comunidades 

atendidas. Utilizando como base, o plano de trabalho apresentado para a COOPSAT na chamada 

pública complementar, cada agente de ATER atendia 70 famílias, eles teriam que realizar 980 

atendimentos individuais ao longo do projeto, média de quase 50 visitas por mês, sem considerar 

intervalos para férias ou recesso. Além disso, estavam planejados 192 atendimentos coletivos de 

4 horas, média de 24 por agentes de ATER. Outras atividades também estavam planejadas, como 
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reunião com os CMDRS (3 por agente de ATER), realização e atualização de diagnósticos (2 

visitas por UFPA), planejamento e diagnóstico comunitário, construção de projeto produtivo e 

planejamento familiar, entre outras atividades. No outro contrato o número de famílias por técnico 

era 80, porém eram 12 visitas por UFPA.  

 

Tabela 1: Carga horária de horas técnicas de ATER por atividade/meta por UFPA 

 
Fonte: Adaptado de ANATER (2018) 

 

Ao acompanhar o trabalho dos profissionais foi possível identificar diferenças na forma 

com que as metas eram implementadas. Destacam-se alguns elementos de destaque durante a 

implementação da política pública, principalmente a diversificação, agroecologia, o MPA e as 

burocracias. O que muda entre os profissionais é a forma com que cada um desses conceitos é 

mobilizado durante a realização do trabalho de campo.  

O primeiro conceito central dos profissionais que atuavam na implementação da chamada 

pública era a diversificação produtiva. De forma unânime os agentes de ATER atribuem uma 

grande dificuldade para que ocorra em virtude do estabelecimento da cultura do tabaco na região. 

A agente de ATER que atuava no município de Sinimbu trouxe um exemplo sobre uma família 

que estava querendo diminuir a quantidade de tabaco para investir na produção de morangos, e 

aponta que:  

 

[...] até quem não planta fumo sabe como planta fumo, só que essas outras 

coisas, com morango, coisas que os agricultores plantam pouquinho, mas não 

sabem plantar em grande quantidade, em maior quantidade para vender, eles 

não têm o conhecimento disso, então é uma coisa que precisa estudar muito 
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antes para saber se vai dar certo ou vai dar errado, o fumo vai dar certo, porque 

todo mundo faz e planta fumo [...] (Entrevista Agente de ATER SB). 

 

Santos e; Deponti (2021) destacam a importância da cultura do tabaco em uma trajetória 

histórica de desenvolvimento das regiões produtoras, já Rudnicki (2012) aponta que entre as 

motivações apontadas pelos agricultores para cultivar tabaco sobressaem-se a “renda”, “tradição 

e família” e “amigos e vizinhos”, algo que certamente influencia muitas famílias a colocar o 

tabaco como principal atividade das propriedades.  

Deponti; e Schneider (2013) em trabalho sobre a extensão rural e diversificação produtiva 

em áreas cultivadas com tabaco, no município de Dom Feliciano/RS, destacam que o tabaco está 

enraizado na região, há uma cultura voltada ao tabaco, um saber-fazer impregnado que dificulta 

o processo de diversificação produtiva, tudo isso aliado ao retorno financeiro (mesmo 

questionável), à garantia de compra e à baixa escolaridade.  

Os profissionais, ao enfrentarem essas barreiras, mobilizam estratégias diferentes, mas 

que confluem em direção ao cumprimento das burocracias. É plenamente possível afirmar que os 

profissionais, de forma praticamente unânime, ao chegar à propriedade do agricultor, direcionam 

seu olhar para a horta, para as frutíferas, para milho, feijão, mandioca e tantos outros cultivos, e 

no seu trabalho o tabaco ocupa um papel secundário, sem protagonismo, algo que ocorre de 

maneira muito sutil, contestando principalmente sua produção em forma de monocultivo. Não é 

possível identificar grandes diferenças na forma com que as atividades são desempenhadas, mas 

sim na profundidade com que determinados temas são discutidos, como o segundo conceito que 

trazemos como central: a agroecologia.  

A agroecologia possui diversas definições. No meio científico, Wezel et al. (2009) atribui 

uma certa confusão no uso do termo, e apresenta três definições: ciência, movimento e prática, 

destacando que a agroecologia depende fortemente da evolução histórica e epistemológica de 

cada país em que a mesma se desenvolveu. 

O trabalho com práticas agroecológicas é processo em construção dentro das 

organizações, junto aos agricultores, pois ela está imersa em um ambiente de difícil 

estabelecimento, em que o Sistema Integrado de Produção do Tabaco é dominante e utiliza de 

insumos e técnicas provenientes de um modelo produtivista. Além disso, a experiência dos 

profissionais com a agroecologia era diferente, alguns praticavam em suas propriedades, outros 

conheceram em suas formações, e a maioria vinha aprendendo durante o trabalho.  

No trabalho desempenhado pelos agentes de ATER são realizadas recomendações pela 

coordenação das organizações para não orientar a aplicação de agrotóxicos, salvo situações 

extremas e de solicitação dos agricultores. Vários agentes da ATER pontuaram isso nas 



 

 

10 

 

entrevistas e no acompanhamento de visitas, constatando-se que o trabalho com práticas 

agroecológicas é um dos maiores desafios que os profissionais enfrentam no trabalho a campo.  

 

Trabalhar a diversificação focando na base da agroecologia é muito difícil, até 

porque a maioria de nós profissionais não tem nenhuma formação, ou nenhuma 

base, para desenvolver sobre a agroecologia em si na diversificação da cultura 

do tabaco (Entrevista Agente de ATER PS). 

 

Desta forma, o que era presenciado eram diferenças na profundidade dada durante o 

momento de prestar assistência técnica com ênfase na produção agroecológica. Alguns 

profissionais possuíam amplo domínio sobre práticas e técnicas, enquanto outros ainda estavam 

em processo de aprendizado e familiarização com o tema. Ademais, destaca-se que essa 

abordagem era utilizada por recomendação das organizações ligadas ao MPA, e não 

necessariamente por uma exigência burocrática, mesmo assim, durante a implementação do 

serviço, era bastante diversa entre os profissionais a ação em torno da agroecologia.  

Em síntese, a agroecologia é uma prática presente na atuação dos agentes de ATER, eles 

foram aprendendo entre si, se ajudando, conversando, estudando e até mesmo praticando. 

Também aprenderam com agricultores que já desenvolvem práticas agroecológicas e foram 

criando estratégias, por meio da comunicação, com as famílias beneficiárias para elas produzirem 

alimentos sem agrotóxicos.  

A diversificação e a agroecologia podem até ter saído fortalecidas desse trabalho, porém 

ao observar o MPA é possível constatar que existiu um forte paradoxo entre a burocracia e o 

Movimento Social. O MPA surgiu no estado do RS em 1996 após a organização de milhares de 

“pequenos agricultores” para cobrar ações do governo do estado em decorrência de uma grande 

seca que ocorria no estado do RS. É denominado como um movimento camponês, de caráter 

nacional e popular, de massas, autônomo, de luta permanente, que faz parte da Via Campesina 

(MPA - MOVIMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES, 2020). 

Apesar de parecer normal que um movimento social execute políticas públicas para 

aumentar sua base social, quando observa-se a ATER nota-se que isso não foi alcançado e o que 

os profissionais ao longo do contrato passaram a agir como burocratas, e mesmo dentro das 

lagunas discricionárias acabaram por não utilizar dessa política pública como instrumento de 

organização social, como aponta um dos coordenadores do ICPJ no grupo focal. 

 

A gente nunca conseguiu encontrar a consonância entre ação militante e o 

cumprimento de contrato de ATER, a ideia quando foi construída a PNATER 

é que a gente conseguisse estruturar muito das regiões onde os camponeses 

moram e produzem, aliado isso com uma política de movimentos sociais, não 

só o MPA, mas vários outros do campo, só que no fim acaba que saiam grupos 
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de contratos, se encerram, iam iniciar outros, algumas coisas mudaram para 

melhor e outras para pior [...] (Grupo focal, Coord. ICPJ-1).   

 

As ponderações realizadas reforçam o peso das burocracias presentes nos contratos 

durante a implementação da política pública. Existe uma vontade na fala das coordenações em 

fortalecer o MPA, entretanto, a rotina de trabalho e momento político adverso aos movimentos 

sociais fazem com que estrategicamente o MPA seja deslocado do trabalho a campo.  

Isso certamente não faz com o MPA não tenha nenhuma importância ao longo do 

contrato, mas reforça a perspectiva da força que a burocracia exerce durante a implementação de 

políticas públicas. O aparato estabelecido pelo Estado não faz com que não ocorra ações 

discricionárias, porém ele é forte o suficiente para manter as organizações enquadradas dentro de 

um quadro de metas estabelecido previamente nos contratos firmados. Ao desempenhar seu 

trabalho os profissionais acabam se preocupando de tal maneira com as metas e a carga 

burocrática que tanto eles, quanto as organizações, deixam para segundo plano as ações voltadas 

ao fortalecimento de sua base social.  

A burocracia presente nos contratos de ATER mostra-se ineficiente para que os 

agricultores produtores de Tabaco diversifiquem sua produção. Portanto, destacamos a 

necessidade de aperfeiçoamento no PNDACT, algo que pode ser realizado a partir de algumas 

ações, como a conexão entre o Programa Camponês e a PNATER. O Programa Camponês foi 

implementado no estado do RS no ano de 2013, e possuía recurso subsidiado e desbancarizado 

para os agricultores investirem em atividades voltadas à diversificação da propriedade, o que 

poderia permitir o acesso a famílias em condições de pobreza ou inadimplência, auxiliando-as na 

construção de práticas mais sustentáveis e na diversificação de seus meios de vida. Contudo, essa 

política pública do estado RS não está mais operando.  

Outro entrave apontado pelas famílias beneficiárias é com a comercialização. São comuns 

os relatos de agricultores que não aumentam a produção de alimentos e/ou permanecem 

produzindo tabaco por falta de garantias de mercado para os demais cultivares (SIQUEIRA; 

LUCAS; CRUZ, 2020). Uma alternativa para inserção dos agricultores produtores de tabaco em 

outros mercados poderia ser a criação de um Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) voltado 

a esse público. 

Outras ações deveriam ser realizadas para melhorar a política pública de ATER. Dentro 

da própria política pública deveriam ser promovidas mudanças, a começar pelo tempo pré-

estabelecido para visitas técnicas, amostragem do serviço de forma somente quantitativa, atrasos 

nos repasses para as organizações, contratos com duração limitada que interrompem a 

continuidade das ações, entre outros aspectos.  
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Apesar disso, o que vemos é o PNDACT sendo desmantelado e não aperfeiçoado. Nesse 

ínterim destacamos ações exitosas e a serem melhoradas na execução dessa política pública e na 

última seção chamamos atenção para as estratégias de desmonte adotadas pelo governo 

Bolsonaro.  

 

4. O PROCESSO DE DESMANTELAMENTO DO PNDACT PELO GOVERNO 

BRASILEIRO A PARTIR DE 2018 

 

O desmantelamento das políticas públicas é realidade em muitos países da América 

Latina, como apontado por Sabourin (2018), em que, conforme o autor, a agricultura familiar está 

sofrendo um processo de desmonte, ocorrido em decorrência da crise econômica e processos de 

tomada de poder de governos mais conservadores e neoliberais desde 2012. Os estudos sobre 

desmantelamento de políticas públicas começaram a entrar em evidência no Brasil após o 

impeachment da presidente Dilma Rousseff, e tem ganhado força durante o governo do presidente 

Jair Bolsonaro.  

Grisa (2018) vai apontar um direcionamento para um referencial global neoliberal no que 

tange às políticas públicas para a agricultura familiar. A autora aponta que em um primeiro 

momento vinha sendo utilizado a base do que estava estruturado para o retorno de um referencial 

que foi muito forte nos anos de 1990, em que é preconizado o livre mercado e não interferência 

do Estado.  

Bauer e Knill (2012) propõe insights analíticos voltados a compreender o 

desmantelamento de políticas públicas na ótica de mudanças institucionais, principalmente 

aplicada às políticas sociais da Europa e Estados Unidos, após a crise de 2008. Os autores sugerem 

que esse processo ocorre por uma mudança de natureza direta, indireta, oculta ou simbólica, 

através da redução do número de instrumentos políticos utilizados e/ou redução de sua 

intensidade. Segundo Sabourin (2018), a análise proposta adequa-se ao caso das políticas de 

agricultura familiar na América Latina.   

Araújo (2017) aponta três ideias-tipo de desmantelamento de políticas. O primeiro por 

mudança de área, em que existe uma tomada de decisão formal, mas com baixa visibilidade para 

mudar a arena em que a política se desenvolve. O desmantelamento simbólico, quando as decisões 

de desmantelamento trazem benefícios para os decisores políticos. E o desmantelamento ativo, 

quando os decisores políticos estejam convictos de que as ações de desmantelamento são a 

decisão mais apropriada e vantajosa, quer por razões políticas e eleitorais, quer por razões 

ideológicas. Portanto, no que se refere a política pública para diversificação em áreas cultivadas 
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com tabaco, a pergunta a ser feita é se as mudanças levarão à extinção da política pública 

existente, ou a uma mudança de referencial em torno da sua implementação.  

Grisa e Niederle (2021) apontam que após SEAD e suas funções serem incorporadas ao 

MAPA como Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativas no ano de 2019 ocorreu não 

somente uma diminuição do apoio institucional a agricultura familiar, mas também foram 

desmantelados diversos instrumentos orçamentais e normativos, juntamente com os espaços de 

participação social.  

Em trabalho sobre rupturas na transição agroecológica, Niederle et al., (2021) identificam 

que estratégias discursivas e simbólicas de deslegitimação marcam a ação do governo com relação 

à agroecologia e apontam para a exclusão do termo “agroecologia” das policy makers, em 

benefício da agricultura orgânica e sua visão tecnocrática. Os autores também apontam para a 

inefetividade do Planapo (Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica) após a extinção 

das duas instâncias responsáveis pela gestão e monitoramento do Planapo.  

O presente artigo irá utilizar as mesmas 5 estratégias de desmantelamento utilizadas 

Niederle et al., (2021) como forma de identificar as estratégias de desmantelamento das políticas 

para a agricultura familiar. Foram propostas pelos autores: i) extinção ou substituição; ii) 

adensamento institucional; iii) inefetividade da política e seus instrumentos; iv) mudança no 

vínculo institucional e objetivos; e v) discursivo e simbólico.  

Partindo desta perspectiva, identificou-se que durante o desmantelamento do PNDACT 

foram mobilizadas diversas estratégias, que iniciaram ainda durante as chamadas públicas 

lançadas no de 2018. O ponto de partida para o desmantelamento ocorreu de forma ainda 

simbólica, através de cobranças às organizações através de notificações, e dificuldade no diálogo, 

como apontado no grupo focal.   

 

O diálogo foi um dos fatores mais difíceis durantes o processo, além do fator 

da ANATER, do próprio Ministério, da Secretária não ter um fluxo previsto 

de troca de informações, sempre foi difícil, tem a distância, é um fator que 

causa isso ser difícil, ter que ir até Brasília para conseguir uma reunião é um 

fator que dificulta, não ter um mecanismo que a gente possa participar das 

tomadas de decisões ou de propor, os mecanismo de certa forma excluem um 

pouco as entidades executores [...] (Grupo focal, Coord. COOPSAT-1). 

 

Essa forma de desmantelamento normalmente observa elementos voltados a elucidar 

deficiências na política pública. Além dos diversos ofícios questionando as ações também foram 

empregadas formas diversas de fiscalização. Uma delas in loco quando ambas as organizações 

foram notificadas por problemas como tempo nas visitas técnicas, participação de agricultores 

que não plantavam tabaco. Enquanto as organizações preparavam respostas a ANATER não 
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autorizava pagamentos. Ao longo do contrato também realizavam ligações a muitos agricultores 

para verificar se as atividades estavam sendo desenvolvidas e se estavam promovendo mudanças 

produtivas.  

Ao longo da estratégia discursiva/simbólica também foi utilizada a estratégia de 

adensamento institucional. Niederle et al., (2021) aponta que na impossibilidade de realizar uma 

extinção ou substituição de forma abrupta, as coalizões ampliam a densidade institucional 

(conjunto de regras, normas, procedimentos) a tal ponto que se torna difícil executar a política, 

reduzindo, portanto, sua intensidade. Essa estratégia foi adotada de duas formas, a primeira delas 

mudando constantemente o entendimento sobre como as metas deveriam ser cumpridas.  

 

[...] a gente teve essa uma grande dificuldade na largada do processo com os 

gestores, além das trocas constantes que se teve, da distância entre nós aqui, 

do nosso trabalho local, de Brasília, de onde se encontra a ANATER hoje, 

então foram vários os gargalos que a gente teve, principalmente nos detalhes 

de interpretação, interpretação de formulário, de preenchimentos, da forma 

como os questionários eram preenchidos [...] (Grupo focal, Coord. ICPJ-2). 

 

Ambas as organizações ligadas ao MPA tiveram seus gestores de contratos trocados 

muitas vezes pela ANATER ao longo do projeto, junto a isso normalmente era mudado o 

entendimento sobre as regras e normas da prestação de contas. Um dos instrumentos era o 

chamado projeto produtivo, inicialmente não era exigido assinatura do beneficiário, algo que 

mudou com a troca de gestor, promovendo um retrabalho a todas as organizações.  

A principal mudança, que marcou de fato o início do desmantelamento do PNDACT, foi 

o corte de recursos realizado em todos os contratos de ATER do país. Inicialmente 

corresponderam a uma estratégia de adensamento institucional, pela qual foi cortado 50% do valor 

dos contratos e com isso suprimidos diversos instrumentos da política pública, entre eles 

destacam-se a diminuição de 14 visitas por beneficiário para 4, e a diminuição de 6 atividades 

coletivas por grupo de trabalho para 4, além disso diagnósticos a serem realizados no ano 2 foram 

eliminados, bem como avaliação final do projeto.  

Esse corte de recurso, denominado de repactuação pela ANATER, foi realizado de 

maneira coercitivas e foi ficando mais forte com as mudanças de pessoas promovidas dentro da 

ANATER, assim conforme aumentava o número de quadros mais conservadores, as tensões na 

relação estabelecidas com as entidades foi aumentando, e junto a isso o processo de 

desmantelamento.  

[...] a capacidade de negociação é zero com o ANATER, é tudo unilateral, 

então a ANATER impõe as coisas e a gente tem que acatar, nenhuma sugestão, 

nenhum apontamento, nenhuma questão que a gente levantou, que a gente 

propôs para a ANATER eles aceitaram, tudo era unilateral [...], tem que 
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repactuar, tem que cortar 50% do contrato, mas 50% fica inviável, não 

interessa, mas tem que ser 50% [...] (Grupo focal, Coord. ICPJ-1).  

 

[...] quando a gente foi a Brasília fazer a repactuação aconteceu isso que o 

Coord. ICPJ-1 relatou no ponto anterior, eles colocaram a gente em uma sala 

com um monte de gente e disseram, o corte é 50% e não interessa [...] (Grupo 

focal, Coord. COOPSAT-1). 

 

A SAF/MAPA atribuiu a crise financeira do país à redução orçamentária de 51% nos 

contratos de ATER, mas também alegou que possui novas diretrizes e projetos em relação ao 

desenvolvimento dos pequenos e médios produtores, o que ensejará novos projetos, sendo a 

avaliação dos projetos voltados à diversificação da cultura do tabaco. Consta no ofício: “pode ser 

totalmente revisto, pois esta secretaria implementará outro projeto de diversificação sem o ataque 

constante a cultura lícita do tabaco” (BRASIL- MAPA, 2019). 

Esse elemento remete para o que pode ser o terceiro passo do desmantelamento do 

PNDACT. O primeiro foi discursivo/simbólico, o segundo adensamento institucional, estes 

ocorrendo simultaneamente, já o terceiro tende a ser a extinção ou substituição dos projetos que 

vinham sendo desenvolvidos.  

A falta de continuidade faz com que muitos dos resultados construídos ao longo dos anos 

e apresentados na seção anterior enfraqueçam e até mesmo possam desaparecer ao dar espaço 

para um padrão hegemônico de agricultura, onde a especialização produtiva é dominante. A 

política pública praticamente encerrou em dezembro do ano passado para as entidades ligadas ao 

MPA e nesse momento nenhum projeto vem sendo desenvolvido com agricultores produtores de 

tabaco.  

No grupo focal, os profissionais que acompanham os projetos de assistência técnica, 

identificaram que ela poderá continuar, mas com outro viés, no qual o MPA não se encaixaria, ou 

seja, parece que o ciclo de projeto públicos desenvolvidos no âmbito do programa de 

diversificação tenham chegado ao fim junto a essa chamada pública.  

 

[...] a minha visão é que o programa nacional de diversificação vai continuar, 

com outro viés, completamente diferente, o que as organizações que constroem 

o ATER fizeram de evolução nessas últimas 4 décadas parece que em 1 ano e 

meio o governo quer voltar para trás [...] (Grupo focal, Coord. ICPJ-1).  

 

Com base na proposta elaborada por Bauer et al. (2012), no qual a análise do 

desmantelamento de políticas públicas ocorre em termos de preferências políticas (ideologia, 

custo político, etc.), identifica-se que as mudanças promovidas na SAF/MAPA e ANATER foram 

realizadas para que sejam realizados novos projetos com novas diretrizes para os serviços ATER. 
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Durante o grupo focal ainda foi apontado que existe uma Rede de Diversificação da 

Cultura do Tabaco, formada por organizações diversas, algumas mais identificadas a ações 

voltadas ao controle do tabagismo e outras à implementação de ações para a diversificação 

produtiva. Foi elaborado por esse grupo um documento propositivo para a ANATER e 

SAF/MAPA, principalmente para buscar um aperfeiçoamento na política de ATER, mas não 

receberam resposta sobre o conteúdo do documento enviado.  

Em reportagem de dezembro de 2020 sobre o lobby do fumo realizada pelo SBT News, 

a SAF/MAPA respondeu alguns questionamentos sobre o programa de diversificação, sendo um 

deles sobre a revisão do programa de diversificação. Durante a resposta afirma que irão dar mais 

ênfase a ações locais de diversificação e apontam para ações realizadas por organizações ligadas 

ao lobby do tabaco.  

 

"A partir das ações locais de diversificação, que já ocorrem há mais de 30 anos, 

partindo dos municípios, dos estados, das entidades representativas dos 

agricultores, como a Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), e das 

próprias empresas. Existem grandes ações para a diversificação.  Nesse 

sentido, o Mapa avalia o que já existe - para potencializá-las - e trabalha para 

a construção de outras alternativas viáveis, como o atual projeto, que está em 

andamento, no Vale do Rio Pardo (RS)" (SBT NEWS, 2020). 

 

Essa resposta coloca em destaque as entidades ligadas ao setor do tabaco, e vai dar ênfase 

a projetos que possuem baixa incidência em produtores de tabaco. As ações parecem ser uma 

tentativa de justificar que as entidades, chamadas de representativas, estão agindo, portanto, 

parece que o Estado pode se omitir da responsabilidade assumida durante a ratificação da CQCT. 

Durante o ano de 2021 ainda não ocorreu nenhuma sinalização da SAF/MPA para novos projetos 

de ATER para diversificação da cultura do Tabaco, com isso, descumprindo um compromisso 

assumido pelo Estado brasileiro ao ratificar a CQCT.  

Com base no estudo realizado em torno do Programa de Diversificação da Cultura do 

Tabaco apontamos que o desmantelamento de políticas públicas pode ocorrer através do uso de 

estratégias diversas. Além disso, destaca-se para o desmantelamento dos serviços de ATER, 

marcados por um corte de recursos de 50% realizado em julho de 2019, realizado como forma de 

acelerar o encerramento dos contratos que estavam em vigência. No ano de 2021 começaram a 

ser realizados novos editais, porém com novos instrumentos que remetem a ATER com 

características difusionismo-produtivista, marcando um desmantelamento por mudança no 

vínculo institucional e objetivos.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Inicialmente chamamos a atenção para a diferença nas duas análises realizadas neste 

artigo, uma sobre a implementação na ótica da burocracia ao nível de rua, já outra sobre o processo 

de desmantelamento do PNDACT. A necessidade em distingui-las ocorre para que haja a 

compreensão de que aspectos identificados como problemas na implementação da política pública 

de diversificação da cultura do Tabaco não levam consequentemente ao desmantelamento. Como 

elucidado na última seção, o desmantelamento é um ato político, e no caso específico do 

PNDACT marcado pela extinção ou substituição das ações que estavam sendo desenvolvidas. 

A mobilização do referencial dos burocratas ao nível de rua chama atenção para os atos 

discricionários, todavia ao longo das análises realizadas identificamos que a burocracia presente 

nos contratos enquadra os agentes de ATER e respectivas coordenações ligados aos movimentos 

sociais, transformando-os em burocratas. Apesar disso, os profissionais conseguem colocar parte 

da identidade do movimento social durante a implementação, principalmente por meio do trabalho 

realizado para a promoção de práticas agroecológicas e produção de alimento livre de agrotóxicos 

para o consumo das famílias.  

A SAF/MAPA está agindo não para fortalecer o PNDACT, pelo contrário, suas ações 

ocorrem com o intuito de desmontar os serviços de ATER que estão sendo realizados, os quais 

vinham sendo a única atividade desenvolvida na ótica do PNDACT. Nesse ínterim, ressaltamos 

que quando a SAF/MAPA aponta para um ataque a cultura lícita do Tabaco fazem isso sem 

nenhum critério técnico, e sim como uma finalidade política de deslegitimar o trabalho realizado, 

assim abrindo margem para a extinção do PNDACT.  

Por fim, chamamos atenção para a necessidade de novos estudos voltados a analisar o 

desmantelamento de políticas públicas para a agricultura familiar. A Política Nacional de ATER 

ao que tudo indica vem sendo transformada para atender interesses dos atores sociais presentes 

no governo, com ações que almejam substituir conceitos como segurança e soberania alimentar, 

agroecologia, participação, para um novo formato gerencial de ATER, com características 

produtivistas e pouco participativas.  
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