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Um olhar teórico-metodológico sobre  
processos de intervenção e de extensão  

para o desenvolvimento regional

Cidonea Machado Deponti1

Introdução

Este ensaio objetiva apresentar e discutir algumas questões 
relacionadas ao processos de intervenção e de extensão em con-

textos de desenvolvimento regional. Esta temática ainda é pouco tratada 
na área do Planejamento Urbano Regional e Demografia. No último 
Enanpur, em 2019, foi concedido um espaço específico para esta discus-
são, situação que podemos considerar um avanço e uma ação positiva no 
sentido de permitir a construção da troca de informações entre os pesqui-
sadores que atuam com este tema. Em função disso, este ensaio, embora 
não pretenda ser conclusivo, procura ser reflexivo apostando na experi-
ência de mais de dez anos em processos de intervenção e de extensão2. 
Assim, pretendemos trazer para análise algumas aproximações teóricas 
do que entendemos sobre desenvolvimento regional e algumas experi-
ências de extensão que poderão contribuir com a construção de passos 
metodológicos para ações de intervenção e de extensão.

Desenvolvimento regional: em busca de uma definição 

Inicialmente, tomamos por base uma breve revisão dos principais 
autores que discutem o tema na área do desenvolvimento regional. De 

1 Economista (UFSM-RS); Especialista em Desenvolvimento Rural e Agroecologia 
(UFRGS-RS); Mestre em Integração Latino-Americana (UFSM-RS); Doutora em 
Desenvolvimento Rural (UFRGS-RS); Pós-Doutora em sociologia do Desenvolvimento 
(PPGS/UFRGS). Pesquisadora e Professora Adjunta do Programa em Desenvolvimento 
Regional (UNISC-RS). Editora da Revista Redes. Diretora Sul da RETE. E-mail: cido-
nea@unisc.br.   

2  Destacamos que para construção deste ensaio foram mobilizadas várias discussões já 
produzidas e publicadas por mim em outras oportunidades, como tese, artigos, aulas. 
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acordo com Theis (2019), desenvolvimento regional é algo que se situa 
entre a hipótese e a teoria, constituindo-se em uma teoria de médio 
alcance, uma espécie de guia para investigações empíricas. Para o autor, 
desenvolvimento regional é algo bom com que se procura combater algo 
ruim (desigualdades – sociais, econômicas e políticas). Estas só poderão 
ser extintas quando os membros das comunidades regionais recupera-
rem sua autonomia. Dessa forma, o autor sugere que o desenvolvimento 
regional busque aproximar-se da realidade sociocultural brasileira, dando 
visibilidade ao passado colonial, ao sofrimento dos povos originários, às 
mulheres e à diversidade da natureza.

Já Silveira (2020) destaca oito observações que devem ser levadas em 
consideração quando se trata de desenvolvimento regional, tais como: os 
significados de desenvolvimento e de desenvolvimento regional; a natu-
reza do espaço geográfico onde os processos de desenvolvimento ocorrem 
historicamente; os conceitos de território, de territorialização e de terri-
torialidade e sua importância para análise do desenvolvimento regional; 
a renovada importância da região nos estudos territoriais e nos processos 
de desenvolvimento; a escala espacial como produto social; a presença e 
o papel das redes em sua relação com o território e no desenvolvimento 
regional; a nova Divisão Territorial do Trabalho (DTT), com suas reparti-
ções espaciais e seu funcionamento no território regional; o papel das nor-
mas no processo de desenvolvimento regional. Para o autor este esquema 
de oito observações não é fechado, existindo outras categorias e conceitos 
que podem e devem ser acionados para auxiliar no desafio da compreen-
são da complexidade dos processos de desenvolvimento regional. Ainda 
destaca que “tão pouco as compreensões e significações das categorias e 
conceitos aqui apresentados são absolutas, ou se pretendem verdadeiras”. 
Para Silveira (2020) as observações buscam lançar luzes para o pensar e o 
fazer científico sobre a temática do desenvolvimento regional.

De acordo com Boisier (2000), o desenvolvimento regional é um pro-
cesso de mudança estrutural que combina três dimensões: espacial, social 
e individual. Tal mudança estaria associada a um constante progresso da 
região, da comunidade ou da sociedade nela existente. Assim, para pen-
sar o regional lança-se da perspectiva territorial, a fim de entender de 
forma mais endógena como esses processos ocorrem no espaço local.

Ainda para Etges e Degrandi (2013, p. 2), a compreensão de desenvolvi-
mento regional no Brasil poderia ser explicada sob a base de dois enfoques 
principais. O primeiro - enfoque hegemônico que pauta muitos trabalhos 
científicos e documentos norteadores de políticas públicas - destaca que 
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“à medida em que as relações de produção tipicamente capitalistas vão 
tornando-se hegemônicas, as regiões tenderiam a desaparecer, uma vez 
que as especificidades que as teriam originado também desapareceriam”. 

O segundo - evidenciado a partir da década de 1990, período em que 
o conceito de região é retomado sob um novo enfoque – enfatiza que as 
desigualdades fazem parte da própria lógica econômica do modo de pro-
dução capitalista, expressando-se pela concentração de capitais e de ren-
das, da qual deriva a exclusão econômica, social e, também, geográfica. 

Enquanto para o primeiro enfoque as desigualdades regio-
nais e a própria região são tomadas como obstáculos a serem 
superados ou descartados, para o segundo, são tidas como 
particularidades que podem e devem ser potencializadas, 
como forma alternativa e endógena de desenvolvimento 
regional (ETGES; DEGRANDI, 2013, p. 2).

Deste modo, pode-se concluir que a ideia de desenvolvimento regio-
nal, de acordo com os autores estudados acima, engloba conceitos como: 
região, território, mudança, atores, instituições, especificidades, particu-
laridades, escalas, dinâmicas, endógeno, desigualdades, complexidade, 
capitais, recursos, entre outros. No nosso entendimento, desenvolvi-
mento regional pode ser compreendido como um processo complexo e 
dinâmico de mudança social e espacial que depende da visão de mundo 
dos atores envolvidos. Assim, concordamos com Favareto (2006) e enten-
demos que não há uma teoria de desenvolvimento regional, que o regio-
nal pode ser encarado como uma categoria, sob o ângulo analítico, e um 
domínio da realidade, sob o ângulo empírico. O regional é uma escala 
(móvel) e um conceito, sendo um conceito carece de uma teoria, pois 
conceitos não existem sem teorias. Nestes termos, o desenvolvimento 
precisa ser operado por meio de uma teoria ou de alguma teoria que dê 
conta desta complexidade. 

Desenvolvimento regional como intervenção,  
extensão e mediação

Nesse sentido, desenvolvimento é um processo de mudança social, 
complexo, multiator, multiescalar, multidimensional, carregado de hete-
rogeneidades de práticas, de processos e de políticas, sem limites defini-
dos no tempo e no espaço, que avança e retrocede. Considerando assim 
a ideia de desenvolvimento, para definirmos o conceito de desenvolvi-
mento regional tomaremos por base teórica alguns conceitos advindos 
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da sociologia, da antropologia e da ciência política como a mediação, a 
alteridade e a agência.

O termo mediação é de fundamentação intervencionista e constituído 
por múltiplos processos de negociação. Este processo é de interface entre 
as partes envolvidas, nem de cima para baixo (top-down), nem de baixo 
para cima (buttom-up), mas de encontro, de interface, em que os diferen-
tes conhecimentos se entrelaçam, tornando-se um híbrido, que valoriza 
tanto o conhecimento técnico quanto o saber-fazer. A mediação leva ao 
sentimento de pertencimento, ao fazer parte do processo. Quando se é 
parte, torna-se legítimo e legitimado, representado. 

De acordo com Sardan (1995), a capacidade de conhecer e de compre-
ender outros conhecimentos está no centro de sua função de mediador. 
No entanto, os mediadores, na maioria das vezes, não são formados para a 
competência da mediação e, assim, sua função de porta-vozes é posta em 
evidência, desenvolvendo uma mediação de maneira “imprópria e unila-
teral”. As citações do discurso técnico-científico passadas aos mediados 
serão reinterpretadas no interior do seu próprio sistema de conhecimen-
tos e de sentidos.

O porta-voz realiza a atividade de tradução; “[...] transladar interesses 
significa, ao mesmo tempo, oferecer novas interpretações desses interes-
ses e canalizar as pessoas para direções diferentes” (LATOUR, 2000, p. 
194). Por isso, a noção de tradução incorpora uma ideia de poder. Quando 
um porta-voz fala em nome dos representados e de seus interesses, ele 
está se engrandecendo, tornando-se um ator coletivo que é capaz de falar 
através de uma só voz e representar o interesse de todos os silenciados a 
partir da representação. Portanto, tradução pode ser expressa por media-
ção. Traduzir é estabelecer-se como um porta-voz, exprimindo em sua 
própria linguagem o que os outros dizem e querem, como agem e como 
se associam uns aos outros.

Os porta-vozes são todos os agentes envolvidos nos diferentes está-
gios dos processos de representação. Falar pelos outros é em primeiro 
lugar silenciar aqueles em cujo nome se fala. Sendo assim, no exercício 
da mediação nem todos os agentes falam, porque existem os porta-vozes 
que representam, indiretamente pela mediação, o interesse dos outros. 
Essa ideia de porta-voz permeia as atividades de extensão tradicional em 
que o modelo, na maioria das vezes, é baseado na ideia de uma comuni-
cação linear, em que o saber é adaptado e traduzido pelos mediadores aos 
mediados aos agricultores que são vistos, simplesmente, como destinatá-
rios passivos.
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Um dos problemas dessa relação é o fato de a maioria dos projetos 
pré-definirem metas e resultados esperados, além de aporte de recur-
sos financeiros. A mediação é um trabalho de longo prazo, de resultados 
pequenos no curto prazo, de muitas negociações de conflitos, de carac-
terísticas contraditórias, de difícil assimilação e prática, de exigências de 
novas posturas de abertura e de flexibilidade. Os projetos de desenvolvi-
mento não são desenvolvidos levando em consideração todas essas pecu-
liaridades, e os mediadores em linha de frente têm a árdua tarefa de lidar 
com a complexidade do processo de mediação social/intervenção para o 
desenvolvimento regional.

A qualidade da mediação está justamente no desenvolvimento da 
capacidade de reflexão, de análise e de decisão dos mediados, conside-
rando que as escolhas por estes últimos definidas poderão ser diferentes e 
diversas daquelas inicialmente propostas. A capacidade de transformar os 
mediados em sujeitos do processo de desenvolvimento coloca ao media-
dor a necessidade de um perfil flexível, maleável, diplomático. A dificul-
dade é essa transformação, a busca por um fazer diferente, a prática de 
novos saberes e, sobretudo, a aceitação da necessidade desse novo perfil. 

A alteridade é outra característica relevante em processos de interven-
ção/extensão para o desenvolvimento, é a compreensão do outro a partir 
dele mesmo, não da nossa trajetória, mas dentro do sistema de sentido do 
outro, do seu conjunto de significado, de crenças e de costumes, do seu 
próprio pensar-agir-sentir. A alteridade discursiva se apoia, está claro, em 
um pressuposto de semelhança. O discurso do primeiro não se acha situ-
ado no mesmo plano que o discurso do segundo: o sentido que o media-
dor estabelece depende do sentido do mediado, mas é ele quem detém o 
sentido desse sentido — o mediador é quem explica e interpreta, traduz 
e introduz, textualiza e contextualiza, justifica e significa esse sentido 
(VIVEIROS DE CASTRO, 2002). A alteridade exige sensibilidade que é 
a capacidade de observar, compreender, se deixar entender, se permitir 
conhecer e ser conhecido. 

A agência seria o terceiro elemento, aqui entendida com base em 
Weber que compreende os processos de desenvolvimento partindo da 
análise do comportamento dos indivíduos. No entanto, aprofundada em 
Antony Giddens que vislumbra a agência como: 

Os agentes ou atores humanos [...] têm, como aspecto 
inerente do que fazem, a capacidade para entender o que 
fazem enquanto o fazem. As capacidades reflexivas do ator 
humano estão caracteristicamente envolvidas, de um modo 
contínuo, no fluxo da conduta cotidiana, nos contextos da 
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atividade social. Mas a reflexividade opera apenas parcial-
mente num nível discursivo. O que os agentes sabem acerca 
do que fazem e de por que o fazem - sua cognoscitividade 
como agentes - está largamente contido na consciência prá-
tica. Esta consiste em todas as coisas que os atores conhe-
cem tacitamente sobre como “continuar” nos contextos da 
vida social sem serem capazes de lhes dar uma expressão 
discursiva direta (GIDDENS, 2009, p.25).

Nesses termos, agência é a capacidade de interferir em eventos, não 
necessariamente de modo intencional. Agir, mais do que pretender algo, 
é ser significativo na sua ocorrência, na medida em que a “ação depende 
da capacidade do indivíduo de ‘fazer uma diferença’ em um estado pré
-existente de coisas ou curso de eventos” (GIDDENS, 1984, p. 14). 

A agência humana não se refere às intenções que as pessoas têm ao 
fazer as coisas, mas à capacidade de elas realizarem essas coisas. Os agen-
tes humanos têm capacidade de entender o que fazem enquanto fazem, 
eles sabem tacitamente como continuar, mas sem a capacidade de dar 
uma explicação discursiva direta. A noção de agência, portanto, apre-
senta importância estratégica para compreender o significado das redes 
sociais, garantir informações, formar opiniões, legitimar pontos de vista 
e, assim, gerar diferentes relações de poder. A incorporação de novas 
ideias e modos de comportamento carrega, simultaneamente, processos 
de transformação.

Ser capaz de “atuar de outro modo” significa ser capaz de intervir no 
mundo, ou abster-se de tal intervenção, com o efeito de influenciar um 
processo ou estado específico de coisas. Isso pressupõe que ser um agente 
é ser capaz de exibir (cronicamente, no fluxo da vida cotidiana) uma 
gama de poderes causais, incluindo o de influenciar os manifestados por 
outros. A ação depende da capacidade do indivíduo de “criar uma dife-
rença” em relação ao estado de coisas ou curso de eventos preexistente. 
Um agente deixa de o ser se perde a capacidade para “criar uma diferença”, 
isto é, para exercer alguma espécie de poder (GIDDENS, 2009, p. 17). 

Com isso, Long e Ploeg (2011, p. 27) lembram que a capacidade de 
agência, apesar de estar no indivíduo, depende também de um contexto 
social e de associações entre atores, ou seja, “as estratégias e construções 
culturais aplicadas pelos indivíduos não surgem do nada, mas são sim 
retiradas de um estoque de discursos disponíveis (verbais e não verbais)”. 

O desenvolvimento regional expressa-se em termos diversos, nas 
particularidades do território e na valorização da especificidade. A com-
preensão do desenvolvimento regional como uma forma de intervenção, 
extensão e mediação implicaria em contribuir para transformação e para 
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dar autonomia aos envolvidos, possibilitando que eles próprios sejam 
capazes de resolver seus problemas e de criar novas práticas ou processos 
apropriados às suas condições específicas e de acordo com a sua vontade. 

Na próxima seção procuraremos analisar as ações realizadas pelo 
Núcleo de Extensão Tecnológica e Gestão Rural para a Agricultura 
Familiar (NEGAF) à luz dos conceitos acima descritos.

Possibilidades metodológicas para ações  
de intervenção/extensão/mediação

Nesta seção serão apresentadas e discutidas algumas experiências de 
extensão junto ao NEGAF. O Núcleo foi criado, oficialmente, no ano de 
2017, para atender demandas dos agricultores familiares no Vale do Caí, 
mas os membros da equipe atuam desde 2012 quando da realização de um 
Projeto Piloto em que 10 famílias de agricultores familiares participavam. 
Tal situação contribuiu para a qualificação de algumas atividades e tam-
bém para a reflexão sobre algumas ações. A proposta aqui apresentada 
não oferece uma receita pronta ou uma solução para ações de extensão, 
apenas busca o questionamento e a reflexão sobre os erros e os acertos 
metodológicos realizados. Em outros artigos3 já tratamos das ações rea-
lizadas pelo NEGAF e das estratégias utilizadas para o envolvimento do 
público. Assim, neste ensaio procuraremos discutir os resultados dessas 
estratégias metodológicas e as possibilidades de utilização em ambientes 
e contextos de desenvolvimento regional. Nesse sentido, a experiência de 
extensão tecnológica aqui apresentada representa uma forma de inter-
venção realizada por determinados atores em uma realidade concreta. 
Neste caso, o projeto ora analisado representa o processo de intervenção 
de uma equipe de alunos, de professores, de pesquisadores e de demais 
atores da sociedade em um ambiente de agricultura familiar no Vale do 
Caí. 

Processos de intervenção na prática costumam ser bem mais comple-
xos do que a teoria é capaz de observar. Quando se trata de mobilizar pes-
soas para certa atividade, primeiramente devemos considerar que estas 
pessoas carregam sistemas de sentido, trajetórias, histórias diferentes das 
nossas e que, provavelmente, não seja a primeira vez que irão partici-
par de uma atividade como a que estamos propondo. De modo geral, os 
agentes envolvidos em processos de mediação e a literatura sobre o tema 

3  Deponti et al (2018); Deponti, Kist e Arend (2019); Deponti, Arend e Kist (2017).
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destacam que “sempre são os mesmos que participam”. Tal fato, enseja a 
necessidade de acionar a alteridade. Esse conceito irá nos permitir nos 
despojar de nós mesmos e olharmos o outro a partir dele. Situação bem 
difícil de ser realizada, pois, na maioria das vezes, nos deixamos guiar 
pelo nosso acúmulo e visão de mundo não vislumbrando o outro a partir 
de sua trajetória e visão de mundo.

Assim, sugerimos como primeira ação a escuta dos envolvidos, 
a partir de seu depoimento. O primeiro contato é onde se desenvolve a 
empatia entre os participantes e também onde se dá início ao processo 
de pertencimento. Sentir-se parte de algo é uma das palavras-chave do 
processo de intervenção, de extensão e de mediação. Quando os partici-
pantes se enxergam no processo, quando eles visualizam seus projetos no 
processo o engajamento começa a se definir. No entanto, destacamos que 
esta ação, embora considerada primordial para o processo, realizada de 
forma isolada de outras, não é garantia de sucesso.

Em nosso caso, mobilizamos os agricultores em uma reunião na qual 
o objetivo era ouvir suas demandas. Esta ação buscou aproximar os obje-
tivos do Núcleo aos objetivos dos agricultores, o que possibilitou um 
processo de construção coletiva da aprendizagem e do conhecimento. O 
processo de construção coletiva é outro desafio, pois exige que tanto 
os mediados como os mediadores larguem suas amarras. Isso significa 
que considerem tanto o conhecimento popular como o científico válidos 
e relevantes. 

O diálogo estabelecido deve ocorrer na horizontal e não na vertical, 
não havendo disputa do conhecimento, mas partilha. A palavra-chave 
seria a negociação que implica reconhecer o outro e reconhecer a hori-
zontalidade na relação. Dessa forma, não se pretendeu substituir um 
conhecimento pelo outro, mas construí-lo coletivamente, considerando 
o modo de “pensar-agir-sentir” próprio do grupo. De acordo com Freire 
(1984), seria uma intervenção que possibilitasse a revitalização da infor-
mação conforme a dinâmica cultural própria do meio. No tocante a este 
fato, a equipe do Núcleo optou por uma construção coletiva, ou seja, de 
aproximação dos sistemas de sentido, de aproximação da Universidade 
à Comunidade e do conhecimento científico ao conhecimento popular. 
Esse encontro de mundos distintos é desafiador, principalmente para os 
mediadores, pois a necessidade de construir algo juntos não permite o 
planejamento anterior e coloca o mediador frente ao mediado numa rela-
ção horizontal, de igual para igual.
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Esse processo é caracterizado pela interface social, mais uma variável 
importante no processo de mediação. Quando a interface se estabelece, 
algo novo surge de um conhecimento que é híbrido e deve ser apro-
priado por todos os envolvidos. O estereótipo (rótulo) de que os agentes 
mediadores devem levar aos mediados soluções preparadas, prontas para 
melhorar a qualidade de vida e promover o desenvolvimento regional é 
um discurso de que o desenvolvimento seria algo generoso e com a inten-
ção de mudar para melhor a vida dos outros. Entendemos e reforçamos 
que a ideia de desenvolvimento regional depende de outras variáveis e 
que o processo é dinâmico, complexo, multidimensional, multiator, 
multiescalar.

Outra questão que consideramos relevante em processos de desenvol-
vimento regional é a heterogeneidade de possibilidades, há um mosaico 
de práticas, de processos e de programas, mas também há especificidades 
no processo produtivo, na formação da família, na escolha dos cultivos. 
A grande dificuldade está em compreender cada caso e suas particulari-
dades. Tal situação na prática também não é simples, pois geralmente 
os planos, programas e projetos são construídos desconsiderando essa 
heterogeneidade. O projeto de extensão tecnológica possibilitou a com-
preensão sobre a necessidade de se considerar as particularidades con-
cretas de todos os agricultores, pois eles não podem ser analisados sob 
um mesmo patamar na medida em que se identificam diferenças no que 
tange aos sistemas de sentido, de significados e, especialmente, com rela-
ção as suas condições objetivas de vida (AREND; DEPONTI; KIST, 2016).

Os recursos dos agricultores são outros, são diferentes dos recursos 
dos mediadores, por isso, a consideração da assimetria de poder entre 
eles. O próprio silêncio pode ser considerado uma forma de poder. O 
silêncio do agricultor é, justamente, seu maior aliado, não representando 
aceitação, concordância, ou até mesmo passividade. O silêncio também é 
uma forma de manifestação, não sendo sinônimo de anulação. Os recur-
sos dos agricultores concentram-se nas suas decisões, na forma de “tocar” 
o estabelecimento rural, nas redes formadas, nas suas organizações, nas 
diferentes maneiras de responder aos problemas. Esses recursos lhe dão 
a possibilidade de manobra e negociação (DEPONTI, 2010). Apesar de 
esses atores serem dotados de recursos de poder desiguais e desequili-
brados, eles têm a capacidade, não retórica, mas real, de não fazer o que 
se espera deles ou de fazer diferentemente, apresentando margem de 
manobra, como a resistência e a recusa a participar, “formas invisíveis de 
agir dos mais desprovidos” (LONG, 2007, p.437).
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Um outro aspecto considerado foi a capacidade de agência que sig-
nifica ser capaz de “atuar de outro modo”, ser capaz de intervir no mundo, 
ou abster-se de tal intervenção, com o efeito de influenciar um processo 
ou estado específico de coisas. Embora, muitas vezes, a capacidade dos 
atores de responder a estas situações impliquem em reformular, tradu-
zir significados, mudar definições e negociar posições, estas situações 
envolvem agência. Com base em Long (2007), verifica-se que a agência 
não é simplesmente o resultado de algum tipo de dom extraordinário, 
uma capacidade mística, um toque empreendedor ou um manifesta-
ção do espírito inovativo adquirido por talentos individuais. A agência é 
gerada socialmente e é um fenômeno definido culturalmente, o que leva 
a diferentes formas de manifestação dependendo do contexto analisado. 
Assim, em algumas situações podemos até concluir que dificilmente ela 
exista. A noção de agência está incorporada nas relações sociais e só pode 
ser efetivada através dela.

Long (2007) ainda salienta que a habilidade de influenciar a ação dos 
outros depende fundamentalmente da existência ou da criação de redes 
de relações com atores relevantes ou com atores que podem mobilizar e 
envolver colaboradores em alguma tentativa de alcançar fins comuns ou 
pelo menos compatíveis. A agência não é um conceito de fácil percep-
ção, pois ela pode estar presente no cotidiano, mas de acordo com Long 
(2007), ela é reconhecida quando se torna amplamente pública. 

Na experiência analisada, observamos que a agência se apresenta de 
diversas formas: no silêncio, na negociação, na margem de manobra, no 
boicote, etc. Essas situações podem ser exemplificadas: quando os agri-
cultores não aceitam as propostas mesmo quando elas foram definidas no 
coletivo, não havendo interesse por parte do agricultor, e sim resistência; 
quando criam e reforçam uma imagem de identidade estereotipada, de 
subordinação e de submissão para conquistar recursos materiais e alcan-
çar reivindicações; quando o silêncio dos agricultores pode representar 
uma situação de manobra, de negociação e de poder, pois se reveste da 
possibilidade de exercer, assim, certo controle, prerrogativa, autoridade e 
capacidade para ação, mesmo que essa seja nos “bastidores” em momen-
tos flutuantes. 

As relações de poder geram resistência, acomodação e submissão 
estratégica, e emergem da interação de elementos de acatamento, de 
conformidade, assim como de desafio e de oposição. A subordinação 
implica também uma condição auto-imposta. Os agricultores aprendem 
a tratar com as intervenções externas, contra-argumentando ou mesmo 
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silenciando; criam espaços para manobrar, não se comprometendo com 
os planos elaborados ou improvisados pela parte externa e aprendendo a 
encontrar seu caminho, extrair benefícios, ainda quando isso signifique 
subordinar-se às normas externas, pelo menos na retórica.

A situação acima descrita pode ser somada a outra questão que é 
recorrente na literatura e no depoimento dos mediadores, a ausência 
ou o desinteresse por parte dos agricultores. A compreensão dessa 
situação pela equipe do NEGAF foi difícil, uma vez que a própria criação 
do Núcleo foi baseada na opinião e na demanda dos agricultores. Dessa 
forma, o desinteresse pelas discussões, palestras, reuniões, trabalhos de 
campo, visitas técnicas, etc. não se coadunava com a própria ação por 
eles demandada. Várias foram as tentativas de aproximação em torno dos 
processos de gestão rural, tais como: a seleção de multiplicadores entre os 
próprios agricultores; o acompanhamento dos agricultores em suas pro-
priedades; o uso de caderno de controle de despesas e de receitas; o uso 
de cartilha para levantamento patrimonial; a realização de reuniões de 
análise individual de cada situação; a realização de diagnóstico para cada 
propriedade; a devolução das informações aos agricultores; a discussão 
em família dos resultados. 

Em função do “descompasso entre inúmeros softwares e ferramentas 
de gestão e o baixo uso por parte dos agricultores, aliado à desconexão 
das ferramentas existentes com a capacidade e a necessidade dos agricul-
tores” (DEPONTI, 2014, p. 11) nos sentimos desafiados a construir cole-
tivamente alternativas de gestão e de controle mais apropriados pelos 
agricultores. No entanto, embora esta estratégia parecesse a mais acer-
tada e consoante com a literatura no que se refere ao desenvolvimento do 
sentimento de pertencimento e de valorização do “saber-fazer” dos agri-
cultores, na prática destacamos que a situação descrita exigiu a matura-
ção de um processo de mediação social. Este processo não se assemelhou 
aos objetivos das políticas públicas e dos projetos de pesquisa e de exten-
são financiados pelas diversas organizações que em suas ações apresen-
tam prazos definidos, objetivos específicos, resultados esperados, metas 
a serem alcançadas (DEPONTI; AREND; KIST, 2017, p.12). Além desta 
constatação, também verificamos que a homogeneidade dos processos 
de controle econômico não respondem à heterogeneidade do rural, há 
especificidades no processo produtivo, na formação da família, na esco-
lha dos cultivos. Salientamos que nem todas as propriedades necessi-
tam de complexos controles gerenciais e contábeis. A grande dificuldade 
está em compreender cada caso quando se trata de gestão rural para a 
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agricultura familiar. Este descompasso entre o saber científico e o saber-
fazer dos agricultores dificulta a continuidade de processos de gestão na 
propriedade, porque a dificuldade em alcançar a autonomia desmotiva 
os agricultores.

Salientamos ainda que o material desenvolvido pela equipe encon-
trava-se distante da necessária apropriação pelos agricultores familia-
res da região, pois se baseou no conhecimento científico com pequenas 
aproximações às necessidades e à realidade desses agricultores. Tal fato, 
ao mesmo tempo que dificultou a apropriação pelos agricultores, colo-
cava-se como imprescindível para a qualificação da tomada de decisão 
em processos de gestão rural. Repostas a esta contradição ainda conti-
nuam sendo estudadas.

Nesse sentido, observamos vários desafios com relação à interven-
ção propriamente dita realizada, que, embora tenha se proposto mediar 
para construção coletiva do conhecimento, ainda encontra dificuldades 
de atuação, pois reconhecemos que, além do distanciamento entre o 
conhecimento produzido na universidade e o conhecimento popular, o 
processo de interface social para o encontro de mundos distintos é confli-
tuoso, contraditório, complexo e lento. Contudo, é nesta interface entre 
a pesquisa e a extensão que a Universidade aproxima-se dos problemas 
reais e concretos da sociedade e que o desenvolvimento regional poderá 
se efetivar. 

Considerações finais

Nosso intuito com este ensaio foi propor uma reflexão sobre a inter-
venção/extensão/mediação em processos de desenvolvimento regional, 
procurando a partir dele abrir um diálogo entre autores que discutam 
o tema na área do planejamento urbano e regional. Nossas análises se 
concentraram muito mais no que não deu certo do que no que poderá 
dar certo. Algumas vezes chegamos a denominar de “metodologia do fra-
casso”, já que nossa experiência nos ensinou mais com os erros do que com 
os acertos. Poderíamos aqui chamar, de acordo com Karen Knorr-Cetina 
(1981), de um processo de epistemologia da prática, em que a construção 
do conhecimento perpassa por processos empíricos que chamamos, colo-
quialmente, de “ensaio e erro”. 

No entanto, agora nos cabe a difícil tarefa de sintetizar algumas ques-
tões –chave que poderão ser trabalhadas em futuros artigos e, quiçá, 
tornarem-se esclarecedoras para aqueles que se ocupam do tema da 
extensão.
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- a participação limitada dos agricultores nas atividades de extensão 
realizadas, muitas vezes, independe do que será tratado. A atividade rural 
exige a dedicação do agricultor em diferentes horários e, este fato, difi-
culta a participação. No entanto, salientamos que quando o sentimento 
de pertencimento se apresenta, a participação torna-se mais efetiva. 
Assim, temos que pensar como desenvolver este sentimento de perten-
cimento? Como agir de forma que os agricultores se sintam parte do que 
está sendo realizado?

- a heterogeneidade dos agricultores no que se refere ao processo de 
produção (acesso aos mercados; capacidade de geração de renda e de 
acumulação; diversidade produtiva das propriedades; tipos de cultivo e 
de criações) e às características socioeconômicas (grau de escolaridade; 
composição familiar; disponibilidade de recursos) são elementos que 
dificultam uma generalização quanto à forma de ação. Assim, a prática da 
extensão geralmente, considera um determinado público, por exemplo: 
a agricultura familiar. No entanto, esta categoria é muito diversa, apre-
sentando grandes disparidades, no tocante aos resultados e à forma de 
recepção das ações pelos mediados. Eles não podem ser analisados sob 
um mesmo patamar na medida em que se identificam diferenças no que 
tange aos sistemas de sentido, de significados e, especialmente, com rela-
ção às suas condições objetivas de vida. Devemos desenvolver a sensibi-
lidade para tratar com esta situação, pois não podemos homogeneizar a 
heterogeneidade e também não podemos acionar uma forma de trata-
mento específica para cada agricultor, eis o grande dilema.

- os processos de intervenção/extensão/mediação devem priorizar a 
interface social que garanta o protagonismo dos agricultores. Esse prota-
gonismo relaciona-se com a capacidade de agência, algo que acreditamos 
não poder ser desenvolvido entre os mediados. Há agricultores que apre-
sentam agência e outros que não apresentam, por isso há comunidades 
que avançam em determinados processos e outras nas mesmas condições 
que não avançam. A compreensão do universo material, simbólico e inte-
lectual dos agricultores familiares ainda se constitui como um desafio. 
Podemos aprender com as duas situações e desenvolver formas de aproxi-
mação entre mediados e mediadores. 

Nesse sentido, o papel das Universidades torna-se fundamental espe-
cialmente no que se refere à garantia de que os agricultores familiares 
obtenham autonomia e tenham possibilidade de tomar suas decisões de 
forma segura, apropriados das informações necessárias para o processo 
de tomada de decisão (DEPONTI, 2014; AREND, DEPONTI, KIST, 2016). 
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Salienta-se que a intervenção realizada a partir das atividades do 
Núcleo de Extensão Tecnológica e Gestão Rural para a Agricultura 
Familiar apresentou resultados positivos, pois verificamos maior inter
-relação entre a universidade e a comunidade da região do Vale do Caí. Tal 
experiência nos permitiu a reflexão ao longo da prática sobre os processos 
de intervenção para o desenvolvimento regional. Nesta interface entre 
a pesquisa e a extensão que a Universidade aproxima-se dos problemas 
reais e concretos da sociedade. 

Como resolver esta questão metodológica merece outro ensaio ou 
artigo, pois nossa limitação seguramente não poderá resolver. No entanto, 
sugerimos que possamos pensar através da experiência e criticar estes 
processos desde nossas próprias realidades.
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