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1 INTRODUÇÃO 

 
A interação das organizações públicas com a sociedade é objeto de 

contínua atenção por parte dos sistemas de gestão estatais, em função da 
necessidade institucional do Estado em oferecer respostas efetivas aos 
investimentos realizados. As cobranças acontecem nas áreas da saúde, da 
segurança pública, dos transportes e também da agropecuária. Neste caso, analisa-
se como a Embrapa compreende a sua comunicação com a sociedade, verificando-
se como os vocábulos aparecem nos discursos da instituição desde a sua criação. 

Não se pode ignorar a força dos discursos institucionais que emanam do 
interpessoal, do que é tácito. Ou seja, antes de serem formalizados, os discursos 
são laborados nas trocas simbólicas, lugar onde nascem e depois transbordam para 
o mundo institucional. Segundo Todorov (1981, p. 71), toda a interação verbal "se 
realiza em forma de troca de enunciados, em forma de diálogos". Bakhtin (1992, 
p.137) completa que a comunicação verbal sempre é acompanhada de "atos sociais 
de caráter não-verbal (gestos do trabalho, atos simbólicos compondo um ritual, 
cerimônias etc.) dos quais ela é apenas complemento, e ao serviço dos quais ela se 
encontra". A linguagem expressa o curso das ideias e reflete muito das interações 
da sociedade. Pode-se dizer, inclusive, que há certo determinismo da linguagem, 
uma vez que ela ao mesmo tempo influi e é influenciada pela ação dos indivíduos e 
das organizações. 

O foco deste estudo está locado, portanto, naquilo que é formalizado nos 
discursos institucionais. Afinal, uma das formas de se conhecer como funcionam as 
instituições é ler os seus discursos. Por meio deles deve ser possível reconhecer a 
ação institucional, na medida em que manifestam a expressão objetiva das suas 
políticas. As regras de comportamento institucional podem ser verificadas nesta 
instância, já que a parte mais desenvolvida dos signos são justamente as suas 
regras, suas leis (legisignos), expressas nas palavras. 

 
Por serem dominantemente legisignos simbólicos, a natureza dos 
interpretantes que as instituições podem produzir é argumentativa. 
Por isso mesmo, instituições produzem discursos que lhes são 
próprios, discursos através dos quais elas são interpretadas 
(SANTAELLA, 2002, p.149). 

 
A partir do entendimento de que as instituições podem ser interpretadas, 

pois os interpretantes* resultam da capacidade dos signos de gerar sentidos 

                                                           
*
 Interpretantes são proliferações de sentido emanadas dos signos, conforme definição de Peirce (2000). 
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diversos, busca-se verificar como os vocábulos ligados à comunicação funcionam. 
Ou seja, busca-se compreender como os conceitos são apresentados pela Embrapa 
nos documentos formais da instituição. 
 
2  METODOLOGIA 
 

Para compreender o comportamento discursivo dos conceitos sobre a 
interação com a sociedade empregado pela Embrapa serão analisados os seus 
Planos Diretores (PDEs) (EMBRAPA, 1992; EMBRAPA, 1998; EMBRAPA, 2004; 
EMBRAPA 2008). Nesses documentos foram identificados os conceitos relativos às 
ações de interação social, tais como difusão, comunicação, transferência etc., e a 
partir deles identificadas as formas discursivas, enquanto signos do comportamento 
adotado. 

Para a realização da análise exploratória dos documentos foram 
selecionadas as definições de missão da Embrapa presente em cada um dos Planos 
Diretores produzidos desde a década de 1970. Quer-se compreender os vocábulos, 
enquanto signos em transformação e a denotação e a conotação de sentido, em 
busca da importância atribuída pela organização para os conceitos. A denotação se 
caracteriza pelo uso das palavras em sentido próprio, ou seja, pela relação direta 
entre as palavras e o que elas significam. A conotação, por outro lado, refere o 
sentido figurado, pois depende de associações por semelhança, proximidade, 
inclusão etc. 
 
3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
  A partir do estudo dos discursos e a inflexão dos conceitos, aparecem 
as ações previstas para a interação da Embrapa com os seus públicos. Percebe-se, 
sem muita dificuldade, os principais vocábulos e as respectivas mudanças, 
especialmente em relação ao vocábulo "transferência". Percebe-se também a 
relevância das ações (aspecto denotativo), de acordo com o que descrito na missão 
da organização. Essas mudanças conotam (por associação) para a compreensão da 
própria comunicação pela Embrapa e a importância nos processos estratégicos da 
organização.  

Na missão inicial descrita pelos criadores da Embrapa a interação 
aparece no vocábulo "transferência". Para o Ministro da Agricultura na época da 
criação da Embrapa (1973), Luiz Fernando Cirne Lima, a ideia era de "viabilizar a 
modernização e o crescimento da agropecuária, através da pesquisa tecnológica, da 
transferência do conhecimento ao produtor e da extensão das fronteiras agrícolas" 
(CABRAL, 2005, p.11). O conceito sob análise estava ordinariamente ligado ao 
desenvolvimento tecnológico do país. Revendo a noção histórica, neste período as 
ações da comunicação estavam presas à ideia da difusão de inovações. As bases 
destes conceitos estavam na primeira versão da obra de Everett Rogers, de 1962, e 
pode ser apreciada em sua quinta e renovada edição, de 2003.  
  O conceito de "difusão" refere o processo pelo qual uma inovação é 
comunicada dentre os membros de um sistema social. Como se observa há uma 
ligação direta entre difusão e inovação, esta última vista como uma ideia, prática, ou 
objeto percebido como novo por uma unidade de adoção. Para Rogers, isso tudo é 
“comunicação” uma vez que ele tipifica “difusão” como “processo” comunicacional 
(ROGERS, 2003).  



 
 

A noção de "transferir" volta a estar presente no segundo PDE, lançado 
em 1992, que previa orientar as ações da Embrapa entre os anos de 1993 e 1997. 
Nele, a organização tinha como missão “gerar, promover e transferir conhecimento e 
tecnologia para o desenvolvimento sustentável dos segmentos agropecuário, 
agroindustrial e florestal em benefício da sociedade" (EMBRAPA, 1992, p. 16). Neste 
segundo documento, a Embrapa amplia a sua ação na sociedade para um aspecto 
também do desenvolvimento sustentável. Os objetivos específicos deste documento 
destacam a preocupação com a pesquisa, enquanto o vocábulo "transferência" não 
aparece mais de forma explicita (denotativa), apenas é conotada genericamente em 
um dos itens. 

Em 1998 foi lançado o terceiro Plano, que previa as ações entre 1999 e 
2003. A missão era de que a Embrapa seria responsável por “viabilizar soluções 
para o desenvolvimento sustentável do agronegócio brasileiro por meio de geração, 
adaptação e transferência de conhecimento e tecnologias, em benefício da 
sociedade" (EMBRAPA, 1998, p. 15). Em seguida, completa que as ações serão 
realizadas "levando-se em conta a promoção do agronegócio brasileiro em 
consonância com as políticas governamentais e as expectativas do mercado" 
(EMBRAPA, 1998, p. 15). Há, neste momento, uma mudança significativa em 
relação ao início da instituição, pois as ações passam a ser reguladas pelas lógicas 
de um novo aspecto sígnico, que é o negócio. Ou seja, a transferência ainda possui 
um espaço de destaque nas ações da Embrapa, mas com outra conotação: o 
mercado. 

No quarto PDE o signo do mercado continua em evidência. O documento 
previa ações entre 2004 e 2007 e a missão da Embrapa era de: 

 
Viabilizar soluções para o desenvolvimento sustentável do espaço 
rural, com foco no agronegócio, por meio da geração, adaptação e 
transferência de conhecimento e tecnologias, em benefício dos 
diversos segmentos da sociedade brasileira. A missão será cumprida 
em consonância com as políticas governamentais, enfatizando a 
inclusão social, a segurança alimentar, as expectativas de mercado e 
a qualidade do meio ambiente (EMBRAPA, 2004, p. 20). 

 
Observando-se a nova missão, percebe-se que a visão de público a ser 

atendido pela organização se expande, sendo responsável por atender segmentos 
sociais diversos e temas transversais à pesquisa agrícola, como inclusão social, 
meio ambiente e segurança alimentar. Há, portanto, uma proliferação de signos, 
mas a lógica de mercado permanece no discurso da instituição no documento. 

O quinto PDE, lançado para prever ações entre 2007 e 2011, é 
responsável por cristalizar algumas das perspectivas apresentadas nos documentos 
anteriores. Nele a missão é sintetizada em: “Viabilizar soluções de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura, em benefício da 
sociedade brasileira" (EMBRAPA, 2008, p. 18). O vocábulo transferência não 
aparece mais e aparece com toda força "inovação". Isso fica claro quando o 
documento descreve a sua identidade institucional: “a transferência de tecnologia faz 
parte do processo de inovação, o que confere aplicabilidade efetiva às tecnologias 
geradas” (EMBRAPA, 2008, p. 18). Sendo assim, as ações estão diretamente 
voltadas para o signo da inovação, que incorpora a responsabilidade pela 
comunicação. A aprovação e a regulamentação da Lei de Inovação em 2005 pelo 



 
 

Governo Federal no Brasil estabeleceu regras para efetivar parcerias entre os 
setores público e privado visando obter resultados positivos para ambos. 

A preocupação com a inovação pode ser percebida também quando a 
visão de futuro é expressa no quinto PDE. A instituição se prepara para ser “um dos 
líderes mundiais na geração de conhecimento, tecnologia e inovação para a 
produção sustentável de alimentos, fibras e agroenergia" (EMBRAPA, 2008, p. 19). 
Sendo assim, as ações se voltam para a lógica de mercado e da inovação. 
Naturalmente os discursos referem ou induzem para as práticas sociais, com 
impactos não só para a pesquisa, mas também nas estratégias de gestão, refletindo-
se na área da comunicação. Afinal, todo o signo refere consequências práticas, tal o 
destino pragmático daquilo que é expresso denotativamente. 

A principal transformação ocorrida nos últimos anos está diretamente 
relacionada com o vocábulo inovação, hoje responsável por planificar as ações da 
instituição. Ou seja, "transferência" foi subsumida pela proposta de "inovação", que 
passa a balizar o trabalho, as estratégias e as ações da Embrapa. Passa-se a tratar 
de PD&I, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Percebe-se, claramente, a 
importância dada a esta área pela organização, tanto que é um dos vocábulos mais 
destacados no documento com a mais alta declaração da instituição, o atual Plano 
Diretor da Embrapa. 
 
4  CONCLUSÃO 
 

A partir da análise realizada do discurso formal da Embrapa, expresso 
nos seus PDEs, é possível perceber que a interação com a sociedade muda de 
sentido ao longo dos anos. Mas a Embrapa permanece coerente com os signos do 
seu discurso inicial, de difusão de tecnologias e de incentivo à adoção de pacotes 
tecnológicos, ampliando-se para o contexto terminológico da chamada "transferência 
de tecnologia", que hoje domina o discurso institucional, inclusive com a criação de 
uma diretoria central para a área. 

Com esta percepção dos discursos analisados, compreende-se que os 
conceitos apresentados nos documentos refletem os posicionamentos das 
instituições e, com o passar do tempo, no caso da Embrapa, há mobilidades e 
transformações que mostram a aproximação aos signos da inovação e do mercado. 
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