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Saudações a todas e todos estudantes de Agronomia do 
Brasil, em especial as e aos feabentos que nesse momento 
estão lendo esse texto. Queremos com essa cartilha acu-
mular conhecimentos sobre o debate em torno da forma-
ção profissional, mas dessa vez de uma maneira propositi-
va, com o lançamento da campanha: SEM A PRÁTICA NÃO 
DÁ, EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NOS CURRÍCULOS JÁ! POR 
UM(A) AGRÔNOMO(A) COM CONSCIÊNCIA SOCIAL E ECO-
LÓGICA.
Acreditamos que para além de debater, precisamos propor 
alternativas ao tão retrógrado modelo educacional e agri-
cultura convencional hegemônicos hoje. Mas para propor 
precisamos, principalmente, estudar, estudar muito. Por-
tanto, usem e abusem dos conhecimentos acumulados 
nessa cartilha. Façam suas próprias proposições conforme 
a realidade de seus currículos, vamos à luta companheira-
da. Essa tarefa é nossa!
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O Movimento Estudantil da Agronomia teve inicio 
há mais de 50 anos. A primeira organização estu-
dantil ocorreu juntamente com os estudantes de 
medicina veterinária, onde foi criada em 1951 a 
União dos estudantes de Agronomia e veteriná-
ria do Brasil (UEAVB), durante o II Congresso dos 
Estudantes de Agronomia e Veterinária.
 Essa organização durou somente até 1955, 
onde os estudantes de agronomia criaram sua 
própria organização. Em 1954 os Estudantes de 
Agronomia realizaram seu primeiro congresso, na 
época CBEA – Congresso Brasileiro de Estudan-
tes de Agronomia. Durante o II CBEA foi criado o 
Diretório Central Dos Estudantes De Agronomia 
Do Brasil (DCEAB). O DCEAB sofreu duros golpes durante o regime militar, onde a exemplo da 
União Nacional dos Estudantes (UNE) e outros Movimentos Sociais Populares, em 1968 caiu na 
clandestinidade, através do Ato Institucional número 5 (AI-5). Este decreto proibiu a reunião de 
pessoas para fins políticos. Ocorreu ainda, prisão de lideres estudantis e o roubo dos materiais 
de arquivos. 
 As atividades dos Estudantes de Agronomia foram quase totalmente interrompidas entre 
os anos de 1968 e 1971. Em 1972 realizou-se o 15° Congresso Nacional dos Estudantes de 
Agronomia – CONEA, em Santa Maria/ RS. Neste evento se retorna o Movimento a nível nacio-
nal, com a fundação da Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil – FEAB, que é até 
hoje, a entidade máxima dos Estudantes de Agronomia do Brasil, representando em torno de 90 
escolas de Agronomia, e tendo aproximadamente 30 mil estudantes. Desde sua fundação a en-
tidade é protagonista de inúmeras conquistas que asseguraram mudanças nos cursos de Agro-
nomia; como o fim da Lei do Boi (cota de 50% de vagas para filhos de fazendeiros), o Currículo 
Mínimo Nacional, a Lei dos Agrotóxicos (receituário agronômico), a discussão diferenciada de 
Ciência e Tecnologia, a necessidade de modelos agrícolas alternativos ao da “revolução verde”, 
a proposta de Agroecologia entre outras, chegando a importantes momentos no seu processo 
histórico, pela aproximação com os movimentos sociais populares do campo, a campanha na-
cional de reflexão sobre os gêneros, a criação de uma entidade latino-americana que abrange 
as federações de cada país (CONCLAEEA – Confederação Caribenha e Latino-Americana de 
Entidades Estudantis de Agronomia), além da participação nas discussões específicas da Uni-
versidade e do Movimento Estudantil. 
 Dentre as principais atividades promovidas atualmente pela FEAB estão os Encontros 
Regionais de Agroecologia (ERA’s), Encontros Regionais de Estudantes de Agronomia (EREA), 
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Congresso Latino Americano e Caribenho de Entidades Estudantis de Agronomia (CLACEEA), 
Congresso Nacional dos Estudantes de Agronomia – CONEA e Estágios de Vivência em co-
munidades de pequenos produtores e assentamentos rurais  (EIV’s), este último premiado pela 
UNESCO em 1992, como iniciativa de destaque da juventude da América Latina.
Atualmente a FEAB faz parte da Seção Brasil da Via Campesina, formada por Movimentos So-
ciais Populares do campo; do Fórum em Defesa da Educação Pública e do Fórum Nacional de 
Executivas e Federações de Curso.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

A Formação do Engenheiro-Agrônomo em Questão
                            Valdo José Cavalet
   
  O avanço da ciência e da tecnologia na atualida-

de tem sido cantado em verso e prosa. Os defenso-
res ferrenhos do atual paradigma tecnológico, fruto 
do modo de produção capitalista, apontam nesse 
paradigma a solução para os problemas da humani-
dade.

  Mas qualquer análise mais crítica desse mode-
lo, em particular no setor agrário, aponta num senti-
do contrário ao dos ufanistas: a concentração da ri-
queza acentuou-se muito, a destruição dos recursos 
naturais avançou num ritmo impressionante e o pior 
dos sintomas de uma sociedade, a fome, ganhou 

ares de tragédia social.
 Paralelamente a esse quadro, as escolas de nível superior da área de ciências agrárias 
continuaram a se multiplicar em todo o Brasil e as universidades formaram milhares de novos 
profissionais, cuja área de conhecimento estudada lhes garantiu atribuições legais para atuarem 
no mercado de trabalho ligado ao complexo agroindustrial.
 Neste texto pretendo aprofundar a análise da contradição: avanço tecnológico, aumento 
do número de profissionais atuando na área e aumento da produção agrícola e o aumento de 
pobreza, a destruição dos recursos naturais e a expulsão do homem do campo.
 Na busca de um embasamento teórico procedo à leitura de uma série de autores relacio-
nados nas referências bibliográficas deste trabalho, que possuem pesquisa e produção científi-
ca no tema "Educação e Trabalho".
 Após essas leituras procuro identificar as fases históricas do avanço tecnológico na agri-
cultura. Posteriormente analiso o modelo de formação adotado pela Agronomia no Brasil. Por 
último, procuro encaminhar algumas conclusões que mais são interrogações e que me remetem 
obrigatoriamente a novas e futuras reflexões.

O AVANÇO TECNOLÓGICO NA AGRICULTURA E SUAS CONSEQUÊNCIAS

O Avanço Tecnológico

   A agricultura, atividade que visa domesticar, criar, reproduzir e cultivar animais e plantas 
através do trabalho do homem, tem seu início há aproximadamente dez mil anos. Quando o 
homem deixa o modo de vida nômade e fixa-se em determinada região, os alimentos ali pro-
duzidos pela natureza passam a escassear e há a necessidade então de domesticar plantas e 
animais comestíveis para viabilizar a multiplicação dos mesmos.
 Durante milênios, o homem acumulou conhecimentos sobre como produzir o seu susten-
to. Eram conhecimentos empíricos adequados à reprodução ecológica. Ou, dito de outra forma, 
as formas de produção eram através de "técnicas" que causavam baixo impacto sobre o ecos-
sistema e permitiam a reprodução ecológica a curto e médio prazo.
 Era o homem adaptando a natureza a si, através do seu trabalho, baseado em um co-
nhecimento que foi fruto de suas experiências acumuladas historicamente. E para continuar 
existindo precisava continuar produzindo a própria existência através do seu trabalho.
 Os homens produziam a sua existência lidando com a natureza, se relacionando uns com 
os outros, e assim se educavam e educavam as novas gerações.
 O uso de plantas leguminosas, fertilizantes orgânicos, pousio da terra, culturas de cober-
tura, rotação de culturas (animal e vegetal), tração animal, dentre outros, permitiram a preser-
vação das áreas de produção e a sustentação do homem numa sociedade agrária através dos 
milênios. Essas técnicas são utilizadas até os dias de hoje e não demandam gastos financeiros, 
pois apenas dependem do conhecimento do agricultor para serem adotadas na produção agrí-
cola.
 Com a Revolução Industrial nos séculos XVIII e XIX foi desenvolvida uma série de tecno-
logias baseadas na produção maquinizada.
 Na agricultura os primeiros avanços são na área de fertilizantes (ROMEIRO, 1987) e, 
logo após, na mecanização. Nasce a indústria de fertilizantes químicos, e a propaganda induz a 
necessidade de uso dos novos produtos. Vale aqui ressaltar o papel da propaganda na amplia-
ção das necessidades existentes numa determinada sociedade, no modo de produção capitalis-
ta (FERRETTI, 1992).
 A indústria de fertilizantes cresceu de forma assombrosa e, aos poucos, os agricultores 
foram deixando para trás as milenares formas de manter a fertilidade do solo, substituindo-as 
pêlos fertilizantes químicos.
 Com o avanço tecnológico da indústria de motores e máquinas, a mecanização agrícola 
possibilitou a exploração de grandes áreas de terras.
 Após a Segunda Guerra Mundial, desenvolveu-se também com muita rapidez a indústria 
de insumos agrícolas baseada na química fina. Os agrotóxicos - herbicidas, fungicidas e inseti-
cidas - passaram a dominar o cenário agrícola.
 No final da década de cinqüenta, com a introdução de cultivares modernos de alta produ-
tividade, das espécies vegetais de maior importância econômica, teve início a chamada "Revo-
lução Verde".
 Assim estava completo, no início dos anos sessenta, o chamado pacote tecnológico,que 
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dominou a agricultura nas últimas três décadas.
 Na atualidade estamos passando da sociedade industrial (baseada na produção maqui-
nizada) para a sociedade tecnizada (baseada na microeletrônica, microbiologia e em novas fon-
tes de energia) (FRIGOTTO, 1991; MACHADO, 1991). As novas tecnologias se distinguem pela 
aplicação universal, atingindo todos os setores da vida social, constituindo-se em fator chave e 
propulsor de outras inovações.

As Consequências do Modelo Adotado

 O modelo de produção adotado no Brasil a partir da década de sessenta, baseado no 
pacote tecnológico, ocasiona uma total desestruturação do regime de produção baseado na 
propriedade familiar.
 A maior parte da população rural composta de pequenos e médios agricultores, e de tra-
balhadores rurais, nunca foi o real objeto das atenções do modelo implantado pelo
Estado brasileiro após 1964 e, especialmente, a partir do final de 1967. Seu principal objetivo no 
campo era integrar a agricultura à indústria, setor dominante no modelo, mediante a transforma-
ção do agricultor tradicional em empresário rural. A agricultura empresarial, altamente depen-
dente de maquinário e insumos, serviria, como de fato serviu, para fortalecer o setor industrial.
 Políticas de crédito e subsídios os mais diversos foram introduzidos para ampliar a capa-
cidade de investimento de grande parte dos produtores, inclusive pequenos, dentro do propósito 
combinado de aumentar mercados para os produtos industrializados e aumentar a quantidade 
de matérias-primas para a indústria e os produtos de exportação. Este esforço para moderni-
zar à agricultura e integrá-la a indústria foi particularmente bem sucedido no sul do País, onde 
havia condições de solo e clima para a expansão de culturas que, além de praticamente 100% 
mecanizáveis, aliavam-se à qualidade de agir favoravelmente na balança de pagamentos do 
país: eram elas a soja, o trigo e, em segundo plano, as demais culturas de inverno, como aveia, 
cevada e centeio.
 No Paraná, a década de 70 assistiu a uma rápida expansão da soja, que, substituindo 
os cafezais e outras culturas, passou a ocupar de cerca de 395 mil há plantados em 1970 a 
2.250.000 ha em 1980, numa variação de 569%.
 A expansão das culturas de exportação representou expressivo aumento no número de 
máquinas e insumos agrícolas consumidos. O número de tratores, por exemplo, deu um salto de 
328% durante a década, passando a densidade de área por unidades de trator de 183 ha/trator 
em 1970 para 64 ha/trator em 1980.
Já no decorrer da primeira metade dos anos 70 os efeitos socialmente negativos desta política 
se faziam sentir.
 Para os pequenos produtores que tiveram acesso ao crédito e chegaram a incorporar tec-
nologia moderna, a elevação da produtividade dela resultante foi insuficiente para compensar 
seus novos custos de produção, diante de um sistema de comercialização desigual e deficitário 
que convivia com o controle dos preços agrícolas por parte do Governo e com o endividamento 
crônico a que os mecanismos de crédito conduziam.
 Em vez de levar a grande massa de pequenos produtores a uma crescente capitalização, 
tais mecanismos sujeitaram-na a uma subordinação mais direta ao grande capital, seja às gran-
des companhias produtoras de insumos e máquinas, seja às agroindústrias. seja aos bancos 
privados e estatais. O progressivo empobrecimento resultava, no limite, na perda da terra.

 A parcela de pequenos produtores que não tiveram acesso ou recusaram o crédito ofi-
cial manteve seus padrões tradicionais de baixa produtividade. Somada à pouca terra de que 
dispunham e às condições de comercialização existentes, essa limitação resultou em renda 
insuficiente para cobrir até mesmo as necessidades mínimas de consumo familiar.
 Por outro lado, a política de crédito, ao valorizar a terra, constituiu-se em fator de estí-
mulo à venda das áreas dos produtores empobrecidos, que passaram a aumentar o número de 
migrantes para as cidades e para fronteiras agrícolas distantes.
 Também as formas de trabalho associado, como a parceria e o arrendamento, foram par-
ticularmente afetadas pelo avanço das culturas de exportação e pela mecanização crescente da 
agricultura. A grande propriedade deixou de interessar a manutenção de reservas permanentes 
de mão-de-obra, que implicavam parcelamento da terra e divisão de parte da produção, tornan-
do oneroso o vinculo com parceiros e arrendatários. O mesmo ocorreu com os trabalhadores 
permanentes substituídos pelo trabalho temporário dos bóias-frias nas fases não-mecanizáveis 
do ciclo produtivo.
 Em conseqüência, no Estado do Paraná, o chamado celeiro agrícola do País, registrou-
-se o desaparecimento de 24,2% dos pequenos estabelecimentos (menos de 20 ha) durante a 
década de 70. Registrou-se concomitantemente um processo de concentração fundiária em que 
a área na posse dos pequenos decresceu em 22.6%, enquanto a do estrato de estabelecimento 
com acima de 500 ha aumentou em 43,8%.
 Verificou-se um acelerado êxodo rural, com a perda de mais de l,250.000 habitantes do 
meio rural em dez anos. A maioria da população rural saiu perdendo. Pequenos proprietários e 
seus familiares se proletarizaram. Produtores associados, privados dos meios de subsistência 
imediatos, transformaram-se em bóias-frias ou engrossaram o êxodo para as cidades.
Pequenos produtores que resistiram ao vendaval ficaram submetidos aos duros termos da vin-
culação ao grande capital.
 O programa de modernização, que se sustentava na política de crédito subsidiado, con-
seguiu atrelar as necessidades da agricultura à indústria de equipamentos e insumos agrícolas 
e, após fazê-lo. tem início o processo de retirada das vantagens inicialmente oferecidas em 
termos de crédito.

A Formação do/a Engenheiro/a Agrônomo/a

 O primeiro curso de agronomia do Brasil data de 1879 e foi fundado em São Bento das 
Lages, interior da Bahia. Esse curso pertence hoje à Universidade Federal da Bahia e está se-
diado em Cruz das Almas-BA.
 Na época da fundação do primeiro curso vivia-se no Brasil a fase final da escravidão. A 
oligarquia rural via ameaçada a produção de suas fazendas, visto que as primeiras culturas da 
época, cana-de-açúcar e café, utilizavam como força de trabalho a mão-de-obra escrava.
 Foi nesse contexto de dificuldade de mão-de-obra, devido ao fim do regime de escra-
vidão, que começaram a ser introduzidas as novas tecnologias desenvolvidas na revolução 
industrial (máquinas e equipamentos). O novo ciclo tecnológico e as dificuldades operacionais 
do modelo de desenvolvimento da época para o setor rural exigiram um profissional adequado 
às condições. Surge a Agronomia no Brasil.
 Na seqüência, com o avanço da ciência no campo da química, surge a indústria de ferti-
lizantes.
 Assim, a agronomia, no seu primeiro meio século, foi um cursos que formou profissio-
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nais com o papel de incrementar a produtividade dos grandes latifúndios familiares, através do 
manejo das culturas extensivas da época, valendo-se da tecnologia química (fertilizante) e da 
tecnologia mecânica (máquinas e implementos). Esse paradigma tecnológico permaneceu até 
o final da década de cinquenta.
 No final da década de cinquenta, início da década de sessenta, com o avanço na química 
fina (agrotóxicos) e na genética (sementes, mudas e matrizes), teve início a chamada "Revolu-
ção Verde".
 Estava constituída a base tecnológica de um novo ciclo de desenvolvimento agrícola. 
A genética, a química e a mecânica constituíam-se na essência das tecnologias vendáveis ao 
setor rural. A indústria multinacional era e foi nas últimas três décadas a detentora da produção 
dessas novas tecnologias.
 E importante ter em conta que as atividades de pesquisa e desenvolvimento de novas 
tecnologias sempre foram desenvolvidas nas matrizes das empresas multinacionais, concen-
trando-se lá os recursos materiais, técnicos e financeiros. Às filiais, nos países subdesenvolvi-
dos, como o caso do Brasil, coube somente fazer a adaptação dos produtos e processos às 
condições locais (MACHADO, 1994).
 O Brasil, como foi visto anteriormente, priorizou um modelo de desenvolvimento altamen-
te dependente de capital e de tecnologia de ponta, sendo a produção prioritariamente destinada 
à exportação. Isso foi feito em detrimento da produção de alimentos para o mercado interno. Foi 
privilegiada a propriedade empresarial em detrimento da propriedade familiar, a tecnologia mul-
tinacional em detrimento de uma tecnologia compatível com a nossa realidade, o uso intensivo 
e irracional dos recursos naturais em detrimento de um manejo ecológico desses recursos. A 
prioridade, enfim, foi o crescimento econômico em detrimento do desenvolvimento social.
 Essa inter-relação campo-indústria forma o atual complexo agroindustrial. Seus defenso-
res gostam de chamá-lo de "agribusiness". Nele o homem do campo, principalmente a proprie-
dade familiar, não tem vez.

As duas conseqüências mais diretas no ensino agronômico do paradigma descrito, foram:
1. Aumento significativo no número de escolas de agronomia, (Tabela l);

Tabela l. Número de escolas de agronomia no Brasil.

PERÍODO ESCOLA INCREMENTO(%)

1859-1960 12 -
1961-1970 21 75
1971-1980 38 80,9
1981-1994 64 68,4

Além desse aumento, surgiram novas profissões desmembradas da agronomia. São exemplos 
dessas especializações a engenharia florestal, a zootecnia, a engenharia agrícola, a engenharia 
de pesca e a engenharia de alimentos.
2. O modelo de ensino adequado à formação de profissionais habilitados ao manuseio de tec-
nologias prontas.
 O modelo de ensino adotado tinha como objetivo central habilitar os futuros profissionais 

a manusearem o conjunto de tecnologias desenvolvidas nas matrizes multinacionais. Os conte-
údos do currículo não davam quase nenhuma ênfase aos conhecimentos relativos às ciências 
humanas, sociais e do ambiente. Além disso, o ciclo
básico da graduação, que poderia possibilitar ao aluno, ao estudar a base científica, refletir so-
bre as contradições da tecnologia adotada, foi desarticulado e relegado a um segundo plano.
 A tecnologia tem por objetivo fazer crescer o lucro. Como força do capital, a sua dimen-
são facilitadora da vida humana, libertadora do mundo da fadiga e da necessidade, se expressa 
pela exclusão da maior parte da humanidade dos seus usos benéficos (FRIGOTTO. 1991).
A agronomia, no modelo pedagógico adotado, inserida no contexto das relações sociais de pro-
dução, foi e ainda continua sendo alienada e aliada do capital, onde o agricultor e os recursos 
naturais são apenas "meio" para a obtenção de maiores lucros.
 Acrescente-se ainda que a grande maioria dos professores são, pós-graduados no ex-
terior em áreas extremamente especializadas; há um isolamento dos cursos de agronomia em 
relação ao conjunto do saber universitário; e os cursos praticamente desconsideram a realidade 
econômica, ecológica e social do meio agrário. Fica assim ainda mais evidente a razão pela qual 
a formação profissional ficou alienada e à mercê do modelo do desenvolvimento brasileiro.
Foi somente ao final dos anos 70 e começo dos anos 80, duas décadas após o início do novo 
paradigma agrícola, que começou uma contestação ao modelo de formação profissional.
 Foram os profissionais da agronomia através de suas representações lideradas pela Fe-
deração das Associações de Engenheiros Agrônomos – FAEAB, e os estudantes de agronomia, 
através da Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil - FEAB, que comandaram uma 
luta de amplitude nacional para alterar o ensino de Agronomia no País. As direções das escolas 
e a maioria dos professores, quando não se opuseram, permaneceram omissas à iniciativa des-
tas categorias.
 Após seis anos, numa conquista inédita, foi aprovado em 1984 o novo currículo mínimo 
da agronomia. Inédita porque, em oposição à proposta oficial do Conselho Federal de Educação 
- CFE e também porque é oriundo de movimentos externos às escolas.
 Dentre as muitas conquistas, foram introduzidos conteúdos de ciências humanas e so-
ciais e ciências do ambiente que possibilitaram a discussão sobre um maior compromisso profis-
sional diante da drástica realidade rural brasileira. Passados dez anos daquela vitória, algumas 
das atuais 64 escolas de agronomia do Brasil ainda não implantaram o currículo mínimo, num 
flagrante desrespeito a legislação, que conta com a conivência do CFE. E a maioria das escolas 
que implantaram o novo currículo apenas o fizeram alterando a grade curricular, para atender a 
legislação.
 Os novos conteúdos ficaram isolados em uma ou duas disciplinas, sob argumento de que 
as escolas não possuíam condições estruturais e de pessoal para uma reforma mais ampla. 
As federações cometeram o erro de achar que, ao conseguirem que o CFE aprovasse a nova 
proposta de currículo, haviam encerrado as suas participações e que as mudanças nas escolas 
iriam acontecer naturalmente.
 Só os movimentos sociais podem tornar as escolas mais democráticas e possibilitar mu-
danças. Na ausência de pressões externas por mudanças, elas tendem a preservar as relações 
existentes (CARNOY e LEVIN.1987).
 Comênio, Lênin, Suchodoiski, Gramsci e tantos outros líderes e educadores de diferen-
tes realidades históricas mais uma vez estavam com a razão: Não se fazem mudanças sem a 
participação do conjunto dos professores, e com as escolas isoladas das relações sociais de 
produção.
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CONCLUSÃO

 O agricultor foi despojado do seu conhecimento milenar. A ciência incorporada à produ-
ção agrícola é propriedade do capital. O agricultor, a partir das "novas tecnologias", limitou-se 
a aplicá-las, perdendo o seu saber histórico e ficando à mercê de novas "orientações técnicas''  
Reforçou-se a divisão entre a concepção e a execução e o agricultor passou a ser facilmente 
substituído. Assim, dentre outras conseqüências, o avanço da ciência e da tecnologia no cam-
po contribuiu para a concentração da terra. O capital livre do saber histórico do agricultor pode 
fazer facilmente a passagem da produção baseada na propriedade familiar para a produção 
empresarial.
 A agricultura deixou de ser um modo de vida e passou a ser unicamente um meio de vida. 
Mas nunca na história da agricultura houve tantos avanços tecnológicos e tantos profissionais 
formados na área como nesses últimos anos, e, no entanto, contraditoriamente, nunca houve 
tantos problemas ecológicos e sociais como agora.
 Não é possível continuar fazendo a apologia da ciência moderna achando que o desen-
volvimento científico e tecnológico por si só pode libertar a "humanidade" da miséria. Fica cada 
vez mais evidente que se deve buscar uma análise histórica – concreta da ciência e da técnica 
como produtos de relações sociais determinadas.
 A pergunta fundamental é como: nesse contexto citado, tornar a escola um instrumento 
de geração e difusão de conhecimento que beneficie o conjunto da sociedade?
Para FRIGOTTO (1989,1991, 1992) e MACHADO (1991, 1992, 1993, 1994) a escola deve ir na 
direção de uma formação que tenha a dimensão científico – técnica, social, política, cultural e 
estética da formação humana, ou, em outras palavras, na direção de um saber politécnico que 
tenha como princípio educativo o trabalho.
 A agronomia, enquanto educação formal, de nível superior, profissionalizante, está num 
caminho contrário ao proposto: sua concepção de homem é unilateral; apregoa a divisão entre 
o trabalho manual e o intelectual; o trabalho é posto como alienação da vida e a concepção de 
ensino e educação se assenta sob a ótica do treinamento e adestramento para o mercado de 
trabalho. Assim, mesmo aquele perfil descrito a seguir, pela FAEAB e FEAB, está muito longe 
de ser possibilitado pelas escolas de agronomia.
 De acordo com as deliberações de seis Congressos Brasileiros de Agronomia, realizados 
no período de 1979 a 1989, o perfil do engenheiro-agrônomo para atuar diante da realidade bra-
sileira é de um profissional de sólida cultura, de alto preparo humanístico, de elevado conteúdo 
político e de formação curricular generalista. A formação desse engenheiro - agrônomo deve 
proporcionar agudo senso crítico, discernimento na vida profissional, criatividade, inovação, ca-
pacidade de geração de tecnologia e condições para implementar a transição do atual modelo 
para uma agricultura branda, integrada, permanente e em harmonia com a natureza e o homem.
 A FAEAB conceitua a agronomia como sendo: "A ciência que estuda os vegetais, os 
animais e o meio ambiente , onde se desenvolvem sua integração, proteção e aproveitamento 
sustentado, os instrumentos e instalações para a produção sob a direção do homem, com a fina-
lidade de proporcionarem à humanidade alimentos de alta qualidade biológica, matérias-primas, 
trabalhos, segurança, bens e utilidades com maior eficiência social, econômica, técnica, ecoló-
gica e cultural".
 A postura da escola diante das relações sociais de produção pode ser de doutrinar, ig-
norar ou desvelar a realidade. O normal é que as relações sociais decorrentes do modo de 

produção capitalista sejam reproduzidas pela escola, portanto as desigualdades sociais tendem 
a se agravar. As escolas de agronomia no Brasil, com destaque nas últimas três décadas, tem 
doutrinado seus alunos a serem fiéis servidores do ingrato modelo econômico aplicado no cam-
po, com resultados catastróficos para a ecologia e a sociedade.
 O desafio é construir uma proposta baseada num modelo pedagógico que possibilite a 
formação do que GRAMSCI sintetizou como sendo: a formação do técnico mais o político, (MA-
NACORDA, 1990).

...E que a técnica é uma arma e que quem sinta que o mundo não é tão perfeito quanto de-
veria ser deve lutar para que a arma da técnica seja posta a serviço da sociedade, e antes, 
por isso, resgatar a sociedade, para que toda técnica sirva à maior quantidade possível 
de seres humanos, e para que possamos construir a sociedade do futuro.

         Che Guevara

DA CRIAÇÃO DA UNIVERSIDADE AO ENSINO SUPERIOR AGRÍCOLA NO BRASIL: UM BRE-
VE HISTÓRICO 

Lucas Moretz-Sohn 
Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil
Núcleo de Trabalho Permanente em Educação FEAB - Gestão 2010-2011

 A Universidade da Idade Média ao Renascimento: reflexões sobre os efeitos do capital, 
do humanismo literário e artístico
 O surgimento da Universidade se deu no século XII, tendo como principal característica 
o corporativismo, a autonomia e a liberdade acadêmica. Neste período, eram marcadas por três 
campos de formação, quais sejam: a teologia (Paris), o direito (Bolonha) e a medicina (Mon-
tpellier, sob a influência de Salerno e da cultura árabe)... A institucionalização das Universidades 
não foi isenta de conflitos com os poderes locais, principalmente a Igreja, instituição de grande 
prestígio à época. O expansionismo universitário ocorreu na Europa ao longo dos séculos XII e 
XIII, e com a criação da Universidade de Valladolid (Espanha), o rei Afonso, o Sábio, estabele-
ceu a primeira legislação universitária estatal.
 A partir do século XV, as sociedades européias viveram sob o impacto de transforma-
ções que deram início às mudanças do perfil da Universidade tradicional, em um processo que 
desencadearia na formação da Universidade moderna do século XIX. O início da Renascença 
(segunda fase histórica desde o surgimento da Universidade) foi à Itália, sob impulso das repú-
blicas de Veneza e Florença, fundamentais para dar fim à hegemonia teológica no país, e início 
ao humanismo antropocêntrico.  Ficou visível o resultado da ruptura com a Idade Média na 
Itália em sua arquitetura, escultura, pintura e literatura, porém para além dos Alpes, o início do 
Renascimento se deu de forma mais dispersa, e a ruptura foi mais lenta: tendo como exemplo a 
França, onde o humanismo não a atingiu com a mesma força a Universidade de Paris – um caso 
isolado, como na fundação do Collège de France, teve a influência dos novos tempos no “país 
Luz”.  Louvain (Universidade situada entre as civilizações francesas e alemãs) é quem realiza 
essa transição nos outros países- não deixando de romper com certas características medie-
vais-, onde se observou forte influência nas cidades de Viena(Áustria) e Basiléia(Suíça),e ainda 
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mais, em cidades como Erfurt e Wittenberg – estas últimas na Alemanha. Na Alemanha, um 
traço forte presente na “evolução” da Universidade, através do desaparecimento do feudalismo, 
o controle das Universidades ficaram nas mãos dos príncipes. Essa tendência que teve início 
no século XV, tendo conclusão no século XVI, estabeleceu um dos padrões da universidade 
européia: instituições passaram a ser vinculadas ao estado, e este processo acentuou-se com 
a Reforma protestante.
 A Reforma e a Contra-Reforma introduziram um corte religioso radicais entre as univer-
sidades: A reforma protestante luterana, com seus desdobramentos calvinistas e anglicanos, 
rompe com a hegemonia tradicional da Igreja e provoca uma reação contrária através da Con-
tra-Reforma. A vida intelectual do século XVI será marcada por esses dois vastos movimentos 
que determinam o futuro da Europa.[...] A Contra-Reforma teve no Concílio de Trento seu norte 
renovador, que encontrou na Espanha formas variadas de inovação: o barroco, a mística, a filo-
sofia e a literatura nacional. 

 Com a ação dos Jesuítas ampliam-se os campos universitários na Alemanha, França, 
Países Baixos e Itália, sendo crucial para a institucionalização da Universidade Gregoriana, em 
Roma. Para além da Renascença, da Reforma e Contra-Reforma, a nova relação entre univer-
sidade e ciência, proporcionou um novo impacto de transformação na estrutura da vida univer-
sitária. 

A inserção da ciência e da razão, e o processo de criação da Universidade Estatal

 Na transição entre os séculos XVII e XVIII foram fundadas as cátedras científicas, sur-
gindo os primeiros observatórios, jardins botânicos, museus e laboratórios; intensificou-se a 
profissionalização das ciências, permitindo a inserção da pesquisa nas universidades.  Com 
a entrada das ciências nas Universidades, foi alterada toda a estrutura da instituição, anterior-
mente limitada às ciências ensinadas na faculdade de medicina e artes. A Itália foi à precursora 
nesse processo - por apresentar condições favoráveis para o desenvolvimento das ciências 
experimentais e da Astronomia (com Galileu, professor de Pisa e Pádua – ou – Torricelli, mate-
mático da Universidade de Florença), havendo interesse maior pelo estudo da anatomia em Pá-
dua, Bolonha, Pisa e Roma. Com todas essas transformações, a Universidade, como instituição 
social, foi abandonando seu padrão tradicional teológico-jurídico, abriu-se ao humanismo e às 
ciências, e se padronizou enquanto Universidade Moderna do século XIX. 
 As ciências e a experimentação propagaram-se por todos os países e universidades: 
Rússia – Universidade de Moscou, Portugal – Universidade de Coimbra, Alemanha – Universi-
dade de Gottingen, Suécia – Universidade de Upsala, Escócia – Universidade de Endiburgo e 
Itália – Universidade de Nápoles e Universidade de Catânia. Embora as ciências experimentais 
tenham se desenvolvido em regiões periféricas do país, a França sofreu um atraso dessas 
transformações, em decorrência da presença e resistência do racionalismo cartesiano, espe-
cialmente na Universidade de Paris, e mesmo com essa resistência, a Academia acabou evo-
luindo pela ação renovadora dos enciclopedistas.  Através do plano de uma universidade Russa, 
elaborado por Diderot à Catarina II, todas as reformas das universidades remeteram a estudos 
mais aprofundados de ciências naturais e físicas, e para além destes, abrem-se padrões dife-
renciados nas relações com o Estado. Enquanto na França os rendimentos das universidades 
e liceus, permitiam a introdução do ensino gratuito (autorizado em 1719), e com a expulsão dos 
jesuítas (em 1762), intensificou o processo de estatização do ensino superior pela Revolução e 

pelo Império; nas universidades inglesas, o acesso estava restrito à nobreza e à alta burguesia.

 As novas tendências da universidade caminham em direção a sua nacionalização, esta-
tização (França e Alemanha) e abolição do monopólio corporativo dos professores, assim ini-
ciando o que é denominado de “papel social da Universidade”, com o desenvolvimento de três 
profissões de interesse do governo: o engenheiro, o economista e o diplomata. 

 Posteriormente à Revolução Francesa, houve um rompimento da Universidade napoleô-
nica perante o tradicionalismo das medievais e renascentistas, e pela primeira vez, organizada 
e subordinada a um Estado nacional. Em 1806, devido à hegemonia e expansionismo francês, 
Napoleão fundou a Universidade Imperial, configurando-se em Academias (algo inovador), en-
carregando um corpo exclusivo para o ensino e educação pública de todo o império; sendo este 
tipo de instituição estendida aos Países Baixos e Itália. A universidade napoleônica tornou-se 
um poderoso instrumento para a criação de quadros necessários à sociedade, e para difusão 
da doutrina imperial: conservando a ordem social e a devoção ao imperador, encarnando pri-
meiro na soberania nacional, posteriormente, na supranacional. Tendo como grande ferramenta 
o poder do governo de nomear os professores, sendo assistido por um Conselho, e tendo como 
seguinte lema que o ‘corpo’ marche sempre quando o estado dorme e que seja uma garantia 
contra as desordens sociais, num sentido ou no outro, com exceção do Collège de France, a 
Universidade tornou-se um instrumento do poder imperial. O novo sistema estatal napoleôni-
co teve eficiência na formação profissional, mas as ciências não tiveram o mesmo precursor, 
como teve, por exemplo, a Universidade de Berlim.  As guerras Revolucionárias e Napoleônicas 
tiveram grande impacto na Alemanha, modificando profundamente instituições, afetando inclu-
sive as universitárias, e com a ocupação da França na margem esquerda do Rio Reno (poste-
riormente se abrangendo o território alemão), a Prússia perde toda a sua base intelectual ao 
defender-se, sendo imposto e criado, um novo modelo universitário. 
 A concepção de uma universidade que se institucionaliza fundamentada nas pesquisas 
e no trabalho científico desinteressado que se associou ao ensino, amadureceu impulsionada 
pelo estado. Nomeado em 1809, para o Departamento dos Cultos e da Instituição Pública do 
Ministério do Interior, Humboldt acompanhou o nascimento de uma nova Universidade, funda-
da sob a fusão com a Academia de Berlim, sendo garantida a liberdade dos cientistas e sendo 
protegida pelo Estado. Da mesma forma que o problema da Educação nacional era central na 
Prússia, assim também ocorre na França, sendo que na Prússia, com a ausência do Estado-
-Nação, o Estado era o portador da civilização nacional. Humboldt fazia distinções de Estado 
e Nação, considerando a educação parte da última, e a Universidade de Berlim, justamente se 
institucionalizou como referência da nova Nação. E não sendo somente de um Estado territorial 
transmitida pela concepção de Bismarck, esta se tornou o centro da luta pela hegemonia inte-
lectual e moral na Alemanha. O movimento que se iniciou na Universidade de Berlim produziu a 
recuperação progressiva das Universidades alemãs entre 1810 e 1820, partindo da concepção 
de uma universidade estruturada pela incapacidade de divisão do saber e do ensino e pesquisa, 
anti-idealizada por influência das universidades napoleônicas. Sendo influenciada pela Universi-
dade de Berlim, e idealizada por liberais ingleses, é criada a Universidade de Londres, na Ingla-
terra. E como resultado da fundação desta, como uma universidade livre, surge o King’s College 
(Londres),em 1831,porém Oxford, assim como Cambridge, discordaram da criação do “colégio” 
por carta real. Sob compromisso das duas partes, foi constituída em 1836 como corporação de 
direito público, a nova universidade de ensino e pesquisa, tendo como influência a Universidade 
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de Berlim (até então, Oxford e Cambridge não se referenciavam em Berlim), que proporcionou 
reformas nas duas universidades tradicionais em meados do século XIX.
 Assim se estabeleceu as matrizes das Universidades Estatais ou públicas, sendo influen-
ciador das universidades européias e das Américas, a qual até nos nossos dias, traz para o cen-
tro da instituição universitária, as complexas relações entre sociedade, conhecimento e poder.
A inserção da Universidade nas Américas, no Brasil e o Ensino Superior Agrícola Brasileiro atre-
lado a essa história
 Enquanto na Europa, as Universidades iam se perpetuando, e já havia passado por al-
gumas transformações que resultaria no modelo parecido ao atual, esta “chega” às Américas, 
mais especificamente no Caribe, no início do Século XVI. Entre meados do século XVI e XVII, 
as colônias norte-americanas, depois de enviarem seus filhos para estudos na Universidade de 
Oxford e Cambridge, copiam o modelo destas e o adotam no país. 
 No Brasil, a Universidade se insere de forma ainda mais tardia, no início do século XIX, 
em Salvador, Bahia, mais especificamente em 18 de fevereiro do ano de 1808(com a chegada 
da Coroa Portuguesa ao país), denominada de Faculdade de Medicina da Bahia - FAMEB (que 
mais na frente dá origem a UFBA). Em cinco de novembro do mesmo ano, funda-se no Rio de 
Janeiro, a Escola de Anatomia, Cirurgia e Medicina, o que é hoje a UFRJ; sendo ambas as Uni-
versidades fundadas pelo príncipe regente Dom João VI. Esse processo tardio dá-se, justamen-
te, pela Corte Portuguesa não admitir a inserção da Universidade em sua colônia(manutenção 
desse poderio da Coroa com o país). As universidades na época, eram bem mais de observação 
que científica, e não foi encontrado estudos de motivos quaisquer para a instalação primeira-
mente, desse curso de medicina(acredito que pela precariedade das diversas situações na épo-
ca). Já em 1859, tinha uma proposta de fundação da Imperial Escola Agrícola da Bahia, sem o 
apoio das elites brasileiras, pois acreditavam que não tinha necessidade para tal, pela situação 
da agricultura na época (mão-de-obra escrava, sem necessidade de qualificação, e descrença 
na maior importância do solo, não sendo necessário um manejo e conservação qualificados). 
Em 15 de fevereiro de 1877, mesmo não sendo consenso, a Imperial Escola Agrícola é fundada, 
e com todo desprestígio e falta de alunos, com apenas cinco anos, esta é fechada.   
 A situação da segunda Imperial Escola Agrícola, criada em 1883 por decreto imperial (as-
sim como a primeira) em Pelotas-RS, não foi lá tão animadora. Em seus primeiros 20 anos de 
atividade, praticamente manteve-se inativa, com média de formandos de apenas um estudante 
(de Agronomia) por ano.  No intuito de aumentar o número de matrículas desta, foi sugerido 
o recrutamento dos estudantes em estabelecimentos de caridade, mas a situação não tende 
a melhorar, pois os gastos do governo, na época, eram voltados para outras áreas, por mais 
que pudesse seguir o ramo agrícola: quando houve problemas com a lavoura cafeeira em São 
Paulo - citando a escassez da mão-de-obra, insuficiência de créditos e até fitossanitários - não 
foi cogitada a abertura de uma escola para formação de profissionais capacitados, mas sim, 
reverter todos os recursos das obras da Universidade de Pelotas, para a construção da Estação 
Agronômica de Campinas, em 1885. 
 Todas, e quaisquer iniciativas no intuito de criar cursos agrícolas e de nível superior no 
Brasil, se dava em atos isolados, esparsos, sem muito êxito – tendo visto que estas escolas 
apresentavam desempenho inicial ruim, e metade delas foi extinta antes de 1910. E no início do 
século XX, apenas três instituições se mantiveram ativas: a de Pelotas – RS, a de Piracicaba – 
SP – criada sob “muito esforço” no ano de 1901, por Luiz de Queiroz, que obrigado empreender 
sozinho a construção da escola que leva seu nome, acabou entregando a obra inacabada em 
“doação” ao estado – e a de Lavras-MG (1908). Sob forte insatisfação popular, oriundas do dire-

cionamento que estava se dando a produção agrícola – monocultura para exportação, práticas 
mopolistas, além da ganância e expectativa de lucro rápido, que resultavam na ausência de 
produtos alimentícios –, é que surgem os primeiros cursos de Agronomia (13 no total), coinci-
dentemente, sem que os fatos tenham influenciado - destes, somente quatro permanecem até 
hoje: o da Universidade Federal do Paraná, o da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 
o da Universidade Federal do Ceará e da Universidade Federal Rural de Pernambuco. 
 Em 1910, sob certa influência do surgimento desses cursos, constata-se também, a ins-
tituição da primeira regulamentação oficial do Ensino Superior Agrícola no país, mas que não 
alavancou muito a educação, somente tendo preocupação governamental, na terceira década 
do Século XX. 
Da segunda década do século XX a finais dos anos 50: uma nova conceituação do Ensino Su-
perior Agrícola
Na virada do século XIX para o XX, devido às certas articulações tendenciosas, os Estados Uni-
dos estreitaram as suas relações econômicas com nosso país, sendo o mesmo, o maior com-
prador de produtos de origem primária brasileira da época. Influenciou diretamente em nossas 
Universidades,assim como no plano político também não foi diferente, onde ficou vidente em 
articulações feitas entre o período de 1910 a 1930, sendo estremecida após a Revolução deste 
último ano, mas logo retomada na década de 40.
 Nos anos 20, começou a se estabelecer um sistema nacional de educação, e em 1922, 
criou-se a Associação Brasileira de Educação (ABE). Todo esse contexto advém por conta do 
primeiro Código Agrícola – formulado em 1910 – e da Reforma Rivadávia Correa – criado em 
1911 -, aliás, nunca houve tanto decreto e Reforma no país, desse período ao ano de 1946 – 
Reforma Rocha Vaz (1925) , Reforma Francisco Correia (1930)  . Lei Orgânica do Ensino Agrí-
cola (1946) .  Voltando a essa parceria Brasil-EUA, no início da década de vinte, em Minas Ge-
rais, sob comando de Arthur Bernardes (governador do Estado de Minas Gerais naquele ano), 
fundou-se a instituição que deu início as influências norte-americanas no país, não somente 
na educação, mas especificamente nela: ESAV (Escola Superior de Agricultura e Veterinária), 
posteriormente UREMG (Universidade do Estado de Minas Gerias) – o que é hoje a Universi-
dade Federal de Viçosa. Justamente para coordenar o projeto que criou e programou a escola 
no estado de Minas, é que Arthur Bernardes contrata um renomado especialista em assuntos 
agrícolas e de origem estadunidense, tendo como objetivo, alavancar o ensino prático e teórico 
da Agronomia e Veterinária, assim como estudos experimentais, que convergissem no desen-
volvimento da economia mineira. 
 A ESAV, tendo adotado esse modelo norte-americano, torna-se referência no Ensino 
Agrícola, mas sofre também conseqüências negativas – por conta de disputas políticas de li-
deranças mineiras divergentes, justamente quando se instaurava a Revolução de 30  no país. 
Justamente por essa problemática, a Escola inicia sua recuperação somente na metade da 
década de 40, num processo que culminaria na mudança de Escola Superior de Agricultura e 
Veterinária, para Universidade Rural do Estado de Minas Gerais – tendo seu marco legal, com 
a promulgação da Lei Estadual nº 272, de 13-11-1948. Com o final da II Guerra Mundial, no ano 
de 1945, inicia-se uma disputa norte-americana com as Repúblicas Socialistas Soviéticas, pela 
conquista de mercado e demais influências no cenário mundial, o que culminou na América 
Latina, em 1949, o surgimento de um programa denominado de “Ponto Quatro”. Este programa 
(de ajuda técnica destinado às nações do Terceiro Mundo) tinha como finalidade manter esses 
países do Ocidente afastados do alcance comunista. Sob forte influência do programa no Brasil, 
em 1950, fez o governo assinar um Acordo Básico de Cooperação Técnica com os EUA, e três 
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anos após, o Acordo sobre Serviços Técnicos Especiais, que acabou resultando, em 1959, no 
Escritório Técnico de Coordenação dos Projetos e ajustes Administrativos – que coordenou os 
projetos de assistência técnica que envolvia Brasil e EUA. 
 Nesse mesmo período, de intensa preocupação do desenvolvimento econômico do país 
(1940 – 1960), com a Constituição de 1946, determinou-se o estabelecimento das diretrizes e 
bases da educação brasileira em Congresso Nacional, o que refletiu nas “federalizações”  do 
ensino público– a UREMG manteve-se resistente a isso.  Com o plano de Metas do governo de 
Juscelino Kubitschek (“50 anos em 5” – 1956 a 1960), explicitou-se, na 30ª Meta, que vinculasse 
a educação ao projeto de Desenvolvimento do país, e se atribuiu como tarefa, à formação de 
quadros técnicos necessários e bem treinados a consolidação desse Plano. Com essas “fede-
ralizações”, a Universidade vivenciou um processo de melhorias estruturais, financeiras, e de 
aumento na contratação de pessoal. 

Dos anos 60 aos dias atuais: um “avanço retrocedente”

 Depois de todo o processo histórico abordado, eis que estamos quase chegando ao final, 
pelo menos deste breve material. É imprescindível ressaltar neste, ainda mais, a forma que se 
intensificaram as influências norte-americanas no Brasil, principalmente na Educação, já que a 
abordagem central é esta. A década de 60 do século XX, pelo que se constatou, marcou para 
toda a história o Ensino Superior no Brasil, principalmente o Agrícola, de onde é originária nossa 
economia de subsistência... Sendo os moldes até hoje mantidos seguindo a lógica da economia 
de mercado. 
 No início dos anos 60, com a instauração do socialismo em Cuba, fez os EUA fortalece-
rem o controle dos demais países latino-americanos, realizando em 1961, em Punta del Les-
te, no Uruguai, uma conferência da Organização dos Estados Americanos, onde assinaram o 
Tratado da Aliança para o Progresso – acordo com cunhos econômicos e sociais. Este acordo, 
que tinha como justificativa fortalecer os laços econômicos intra-Américas, sofria represália dos 
estudantes brasileiros da época, e em denúncia ao caráter imperialista dessa Aliança, constata-
-se a paródia de um cântico conhecido que entoavam: “Nesta rua/Nesta rua/ tem um posto/ Que 
se chama/ Que se chama/ Posto Esso/ Dentro dele/ Dentro dele/ tem um gringo/ Que é o dono/ 
Da Aliança/ Pro Progresso” (Cunha, 1989, pg. 197). Vale indicar, que ainda no final dos anos 60, 
a educação segue um tanto desvalorizada, onde se diagnosticava a problemática dos baixos 
salários para os docentes e funcionários, a ausência de adaptação e a inércia dos currículos, 
a quase ineficiente e rara pesquisa, assim como outras debilidades encontradas. Em 1961, em 
um Congresso nos Estados Unidos, resultou no nascimento da USAID (Agência Internacional 
Estadunidense de   Desenvolvimento, sugestão de tradução da sigla), onde se estabeleceu em 
vários países, principalmente no Brasil, tendo a cidade do Rio de Janeiro como advento. 
 Do modo como iam as coisas na década de 60, vendo que o país apresentava menor 
crescimento agrícola que a população (2 % contra 3,5 %/ ano), fazendo agravar o abasteci-
mento com os grandes centros (assim como o mercado consumidor dos bens industrializados), 
sendo empecilho para consolidar plenamente o capitalismo no país, enxergaram, enfim, a  ne-
cessidade de pensar com veemência na importância da mão-de-obra qualificada. As contradi-
ções no país sempre estiveram perceptíveis, ainda mais numa época em que o latifúndio era 
ainda mais predominante. Com a aprovação do “Estatuto da Terra”, em 1965, por intermédio da 
Lei n° 4504 – 30/11/1964 [que passou a estimular cada vez mais a formação de agrônomos e 
veterinários, assim como as pós-graduações] e com a assinatura do projeto ETA 55 [articulado 

entre a UREMG e Pordue University (nos EUA), conveniando oficialmente a USAID no Brasil, 
e que posteriormente, culminou com a criação do primeiro curso de pós-graduação no sentido 
estrito (mestrado e doutorado ): Fitotecnia, em 1961 , na UREMG, e primeiro curso do gênero do 
Brasil ], permitiu a modernização generalizada do Ensino Superior no Brasil, especificamente o 
Agrícola, onde a partir daí, fez alavancar o surgimento de outros cursos deste gênero em outras 
instituições renomadas do país.  
 Nesse período de 1960, as “federalizações” nas universidades se intensificaram, por 
mais que nenhum outro curso na área da Agronomia tenha surgido. A USAID teve grande par-
ticipação na derrubada do governo de Jango, no ano de 1964 ( acabando com as aspirações 
populares, sendo a agência considerada um instrumento de infiltração imperialista ), e mesmo 
cancelando os inúmeros acordos feitos com o MEC ( devido até a resistência de estudantes em 
relação a isso ), a Reforma Universitária de 68, deixa transparente até os dias atuais, todo esse 
“avanço retrocedente” de nosso Ensino Superior. 
Considerações Finais

Dos inúmeros convênios feitos entre a USAID e o MEC, no Brasil, o último merece certo respal-
do, na verdade o término deste: sob forte resistência dos estudantes em relação a essa parceria 
(MEC – USAID), em 1968, encerrou-se o convênio. 
Mesmo com o término, com a Revolução de 68, consolidaram-se as influências norte-america-
nas no Ensino Superior Brasileiro - que ainda se mantém: departamentalização das Universi-
dades, que consistiu em reunir num mesmo departamento, todas as disciplinas afins, de modo 
a oferecer cursos num mesmo espaço físico, com o mesmo material, sem aumentar o número 
de professores, facilitando também o controle administrativo e ideológico de professores e es-
tudantes; introdução da matrícula por disciplina, com o curso parcelado e por créditos, de modo 
que estudantes de cursos diferentes possam seguir a mesma disciplina, ministrada na mesma 
hora, pelo mesmo professor, em uma mesma sala de aula; e por fim, o ciclo básico, onde a jus-
tificativa para sua implantação era o melhor aproveitamento da “capacidade ociosa” de certos 
cursos, isto é, daqueles que recebem poucos estudantes e dão “prejuízo” ao Estado, além de 
evitar o crescimento do corpo docente naqueles cursos que recebem grande quantidade de es-
tudantes, e que exigiriam a contratação de maior número de professores. 
E por toda a questão do modelo preterido por uma minoria, há o surgimento de novos cursos 
agrícolas na época (Zootecnia em 1966 – PUCRS, Engenharia de Pesca em 1972-UFRPE- e 
Engenharia Agrícola em 1973 - UFPel), que aliás, vale ressaltar, a notável diferença do surgi-
mento e de investimento nos cursos das agrárias, em relação as outras áreas. Passou-se a 
estimular a formação e qualificação desses profissionais, no intuito de que estes pesquisassem 
e apresentassem soluções para os “problemas rurais”, relacionado certamente aos problemas 
dos grandes latifundiários. A Extensão ganha certo impulso nesta época, quando se funda a 
Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMBRATER), em 1973 – o que 
o hoje se tornou a EMATER e INCAPER (no caso do Espírito Santo) – e a EMBRAPA(criada 
no ano anterior à EMATER), empresa responsável pela pesquisa de novas técnicas, que serão 
adotadas nas atividades de extensão. A UREMG certamente teve papel precursor em todos 
esses “avanços”, visto que advém de seu histórico, essa parceria com as políticas liberais norte-
-americanas. 
É fundamental que estejamos rediscutindo o papel da Universidade e da Formação Profissio-
nal, seja em qual área for. Os estudantes mostraram ao longo da história, o quão importante é 
quando se adere e lutam, a uma política que realmente atenda aos interesses de uma maioria. 
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Trazendo pro lado da Agronomia, podemos situar a importância destes ao darem fim a Lei do 
Boi (que dava 50% das vagas das instituições ditas públicas, para os filhos de fazendeiros), ter 
proposto um currículo mínimo para o curso, assim como influenciaram no surgimento da Lei dos 
Agrotóxicos (que culminou na obrigatoriedade do receituário agronômico). O modelo atual de 
Universidade demonstra o quão contraditório é, e pra quem serve. E fazendo um paralelo da 
Formação Profissional que temos oriunda da Universidade, enquanto profissional das Agrárias, 
com a produção alimentícia em nosso país (aonde majoritariamente, vem da agricultura familiar 
nosso consumo), já é possível minimamente, enxergar tal contradição.

DE QUE LADO VOCÊ ESTÁ?

Núcleo de Trabalho Permanente em Educação 
Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Gestão 2010-2011

“Todos que aí estão
Atravancando meu caminho,

Eles passarão.
Eu passarinho!”
Mário Quintana

SEM A PRÁTICA NÃO DÁ, EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NOS CURRÍCULOS JÁ! 
POR UM(A) AGRÔNOMO(A) COM CONSCIÊNCIA SOCIAL E ECOLÓGICA

“Se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para trans-
formá-lo; se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda 
possibilidade que tenha para não apenas falar de minha utopia, mas participar de práticas com 
ela coerentes.” 

Paulo Freire
 
 A Agronomia no Brasil do seu inicio até hoje tem 

sido um campo da ciência hegemonicamente vol-
tado aos interesses do latifúndio, da produção em 
monoculturas de commodities e do uso de agroquí-
micos e máquinas em grande escala beneficiando 
grandes transnacionais estrangeiras. Esta dura re-
alidade para além do conteúdo de nossos estudos 
se expressa também na forma de como é feita a 
produção do saber universitário. A estrutura organi-
zativa das universidades baseada no tripé Ensino, 

Pesquisa e Extensão, orienta-se pela tese da indissociabilidade dos seus três pilares a servi-
ço do desenvolvimento da sociedade, o que até este momento não tem deixado de ser uma 
mera tese. O Processo de formação profissional e construção do conhecimento demonstram um 
exemplo de construção acrítica e descompassada da realidade sócio política em que estamos 
inseridos, os estudantes acabam se tornaram máquinas de decorar com pouco raciocínio e os 
professores se tornaram os “donos” de todo o saber existente e o narram da maneira menos 
emocionante, mais retórica, estática e cartesiana possível. Juntos, os mesmos fazem uma dita 
pesquisa que na maioria das vezes se resume a um monte de papel disponível à humanidade, 
amontoado no fundo de uma biblioteca no quinto andar de um prédio, onde tanto os professores 
quanto os estudantes, fingem viver o mais profundo conhecimento, mesmo sabendo que na 
prática a maioria do que dizem não faz parte da vida real da maioria dos e das agricultoras.

Agronomia no Brasil: Nessa história, de que lado você samba?

 Entender o passado para agir no presente e ter um futuro diferente é um elemento fun-
damental da vida humana. Abaixo tentamos resumir de maneira breve a história da agronomia 
no território brasileiro, buscando entender como tem se construído de maneira hegemônica a 
formação dos profissionais da Agronomia, em relação ao modelo de desenvolvimento brasileiro 
e das formas de agricultura. Podemos dividir de maneira sistemática a história desse campo da 
ciência e dos cursos universitários da agronomia em cinco grandes etapas:

 A primeira etapa é exatamente antes do próprio surgimento do profissional e do ensino 
universitário da agronomia. É comum na história se marcar o início de uma determinada questão 
ou fato como se o mesmo fosse fruto do acender de uma luz ou de um decreto divino, sabemos 
que não é assim, o desenvolver da história é um processo contínuo, conflituoso e fruto de dis-
putas, que fazem as “coisas” acontecerem. Com a Agronomia não é diferente, quando no Brasil 
habitavam apenas os povos nativos ou indígenas e depois, enquanto nosso território estava 
sob o modo de produção escravista colonial, não eram necessários profissionais especializados 
para ordenar o processo produtivo no campo. No primeiro, os povos controlavam todo o pro-
cesso produtivo e não necessitavam de profissionais para “ensiná-los”. No segundo, o poder da 
aristocracia e a produção agrícola eram garantidos pela força e pela violência, o que obrigava os 
escravos a desenvolverem o processo de produção nas grandes monoculturas. A lógica deste 
último momento não era a de aumentar a produtividade, mas sim de se aumentar o número de 
escravos e do território ocupado, afinal se tratava de uma colônia onde devia se colonizar o má-
ximo de território possível, garantindo assim a posse das terras para os senhores fiéis à coroa 
portuguesa.

 A segunda etapa trata-se de quando este cenário começa a mudar. O escravismo e a co-
lônia se tornaram ao longo dos anos algo insustentável, tanto pelo aumento da resistência dos 
negros à opressão, quanto pelo repúdio de alguns setores da classe média urbana ao processo 
de escravidão e pela pressão internacional, em especial da Inglaterra, que em meio à Revo-
lução Industrial via nos escravos, se libertos, um incremento no mercado consumidor. A partir 
disso, em 1879 (nove anos antes da abolição), surge o primeiro curso de agronomia do Brasil, 
fundado em São Bento de Lages, interior da Bahia, hoje pertencente à Universidade Federal do 
Recôncavo Baiano (UFRB). Este curso surge pois a oligarquia agrária via no fim da escravidão 
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uma ameaça à produção em suas fazendas de cana-de-açúcar e café, principalmente pela falta 
de força de trabalho. O principal objetivo do curso era transferir para a agricultura brasileira as 
tecnologias produzidas pela Revolução Industrial inglesa (máquinas e equipamentos). Para esta 
tarefa de convencer os agricultores a usarem essas tecnologias, era necessário um profissional.

 A terceira etapa pode ser marcada pelo avanço da ciência e da indústria química em 
grande escala no mundo, no inicio do século XX. Como o Brasil era, e até hoje é, uma república 
de inserção subalterna na economia mundial, os países imperialistas principalmente EUA aca-
bam por determinar os rumos de sua economia. Neste caso não foi diferente, a primeira metade 
do século XX foi marcada pela experimentação da indústria química, em especial a indústria de 
fertilizantes, na agricultura brasileira, onde se buscava o aumento da produtividade por área. 
Isso fazia com que os currículos tivessem muito presente esse enfoque.

 A quarta etapa pode ser definida na época da dita revolução verde, com o avanço da 
química fina e da genética. A Segunda Guerra Mundial produziu nas grandes potências, em es-
pecial nos EUA, um grande contingente tecnológico e um enorme aparato industrial, que após o 
término da guerra não tinham mais utilidade. Esse aparato necessitava ser utilizado e adaptado 
para algo, a agricultura foi a escolhida. No Brasil esse processo foi consolidado pelo golpe civil 
militar, que acabou por definir duas formas na lógica do ensino agronômico. Uma foi a imple-
mentação em alta velocidade dos pacotes da revolução verde , o que alterava ou incrementava 
o tipo de tecnologia a ser transferida pelos profissionais e, portanto, seu conteúdo acadêmico.  
 Outra foi a própria reforma universitária de 1968, que adotou o sistema norte americano 
de universidades, criando os departamentos e instituindo o modelo de créditos, transformando 
as universidades em fábricas de profissionais especialistas, com conhecimento fragmentado, 
sem senso crítico e pouco dinâmicos.

 A quinta etapa é a que vivemos até hoje. Tem como marcos três processos: a abertura 
democrática do Brasil com o fim do golpe civil militar, proporcionando que questões da vida em 
sociedade e da dinâmica educacional no campo fossem levadas em conta nas grades curricu-
lares, por exemplo, disciplinas das áreas sociais e humanas; a crescente monopolização da 
indústria de insumos agrícolas e a inserção da biotecnologia na agricultura; bem como o pro-
cesso de territorialização da ideologia neoliberal na profissão agronômica, ou seja, o aumento 
do individualismo na lógica de construção do profissional (na sociedade e universidade), o fim 
da extensão rural pública, o aumento da competição entre colegas para a venda da força de 
trabalho para as grandes empresas, que exigem com “insistência” por profissionais mais dinâmi-
cos, mais precarizados nas condições trabalhistas, menos autônomos e mais obedientes, o que 
levou também a criação de diversos outros cursos, fragmentos da profissão  como a Engenharia 
Florestal, Zootecnia, Engenharia Agrícola. 
 Estes três processos, combinados com elementos de processos das etapas anteriores, 
dão origem a lógica educacional da agronomia na maioria das universidades do Brasil. E a dura 
realidade brasileira tem influência direta e indireta na ação de milhares de profissionais da agro-
nomia. Nossa sorte é que se o profissional da agronomia esteve a serviço da consolidação de 
uma realidade, ele também pode estar a serviço da transformação da mesma, se sua formação 
mudar...

Mas como é esse modelo de formação?

  Como apresentamos no início deste texto, o debate e a defasagem em nossa opinião dos 
cursos de agronomia, não se restringem ao conteúdo das grades curriculares, mas principal-
mente na forma como é produzido e repassado este conteúdo. 

 As universidades brasileiras nem sempre foram organizadas sobre o tripé do ensino, da 
pesquisa e da extensão. Na verdade, todos os modelos de universidade da América Latina e 
do Brasil foram importados de outros países. Em nosso país, as universidades são recentes e 
foram montadas inicialmente sobre dois modelos: o Napoleônico, que tinha por pressuposto um 
ensino altamente tecnicista e profissionalizante, onde não existia nem pesquisa nem extensão; 
e o Alemão, que visava a formação de intelectuais, objetivado pelo estudo e pesquisa principal-
mente na área das humanas. Esses dois modelos coexistiram até a Reforma Universitária de 
1968, no famoso acordo MEC/USAID, onde o Ministério da Educação da ditadura militar impor-
tou o modelo universitário norte americano, baseado no tripé, extinguindo as cátedras e criando 
os departamentos com alto índice de especialização. Esse modelo é baseado na ideia de que a 
universidade deve ser um polo produtor e transferidor de conhecimento. Contudo, o que a his-
tória nos mostrou é que, mesmo com o discurso de que o ensino, a pesquisa e a extensão são 
indissociáveis, esse tripé nunca esteve junto, como será descrito adiante.

 O ensino universitário de hoje segue a lógica de toda a educação na sociedade capita-
lista, ou seja, a lógica de se aumentar o número de informações dominadas pela maioria da po-
pulação, contudo, de tornar em objetivo da maioria os objetivos de uma minoria privilegiada da 
sociedade, processo este que ocorre de maneira verticalizada, o que custa em não desenvolver 
nas pessoas a sua capacidade crítica. Isso acontece na forma do que Paulo Freire chamou de 
prática da educação bancária, marcada por três características essenciais:

1- A narração de conteúdos que, por isto mesmo, tendem a petrificar-se ou a fazer algo quase 
morto, sejam valores ou dimensões empíricas da realidade. Narração ou dissertação que impli-
ca num sujeito – o narrador - e em objetos pacientes, ouvintes – os educandos.
2- Falar da realidade como algo parado, estático, compartimentado e bem comportado, quando 
não falar ou dissertar sobre algo completamente alheio a experiência dos educandos.
3- O educador aparece como seu indiscutível agente, como seu real sujeito, cuja tarefa inde-
clinável é encher os educandos dos conteúdos de sua narração. Conteúdos que são retalhos 
da realidade desconectados da totalidade em que se engendram e em cuja visão ganhariam 
significação. A palavra nestas dissertações se esvazia da dimensão concreta que deveria ter ou 
se transforma em verbosidade alienada e alienante. (FREIRE, 2006).

 Essa forma de ensino expõe uma lógica pouco emancipadora na educação brasileira, 
onde o conhecimento não é construído de maneira critica e plural pelos diversos agentes envol-
vidos no processo educacional. Necessitando da atual estrutura pouco agradável de “ter aulas”, 
onde todos os/as estudantes sentam em fila e permanecem ouvindo o professor em pé, com 
seu melhor amigo ,o retroprojetor (ou datasono). O maior exemplo disso é o caráter pedagógico 
colocado dentro de sala de aula, onde na maioria das vezes temos um professor ou professora 
dissertando sobre teses que tem pouco a ver com as reais demandas da agricultura, durante 
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duas ou três horas e no fim da aula ter uns 5 a 10 minutos de perguntas. Condiz isso também, 
com o fato de todos e todas os/as estudantes terem obrigatoriamente que serem avaliados (as), 
por provas carregadas de “decorebas”, onde se avalia muito pouco ou nada, a capacidade de 
um(a) estudante agir sobre determinada situação da vida profissional, transformando o estudo 
individual em uma grande perda de tempo, pois poucos dias depois da prova ninguém lembra 
mais de nada. 

 Já a pesquisa nas instituições se depara hegemonicamente sobre duas vertentes em 
nossa área: a de adaptar ou validar tecnologias de grandes empresas transnacionais à realida-
de brasileira; e a de produzir uma enorme quantidade de papel acrítico para que, quem sabe 
daqui a muitos anos, alguém o ache no fundo de uma biblioteca e transforme em algum útil para 
a agricultura. Nos dois casos essa pesquisa serve pouco ou quase nada para resolver os reais 
problemas da sociedade, o conceito de conhecimento socialmente útil passa longe da maioria 
da pesquisa universitária. 

 Por fim, o último tronco do que deveria ser o tripé, o “patinho feio” da universidade, a 
extensão universitária, que ou nunca chega à sociedade, ou chega de maneira precária ou me-
ramente assistencialista. A extensão universitária além de ser pouco valorizada e de ter pouco 
investimento, por conta da lógica de ensino atual de não se importar com os problemas que 
não atingem diretamente o estudante, bem como de achar que a universidade só deve formar 
profissionais para o mercado mesmo, quando existe é difusionista. Ou seja, guarda as marcas 
da velha extensão que tem como pressuposto a ideia de que a universidade é o grande centro 
do conhecimento e o resto do mundo precisa ser iluminado por esse conhecimento, levando 
sempre receitas prontas, produzidas em laboratórios, sob “Condições Normais de Temperatura 
e Pressão (CNTP)” o que não existe na realidade dos ambientes naturais, pouco ajudando em 
algum tipo de mudança na agricultura. Agindo geralmente somente na aparência dos proble-
mas, com quase nenhuma continuidade temporal e sem entender a verdadeira realidade. Esta 
infelizmente é a maioria da extensão universitária brasileira, quando não se resume a cursos e/
ou workshops. 

Existe Saída? 
“Não tenho caminho novo,
o que tenho de novo é o jeito de caminhar”

Thiago de Mello

 Essa pergunta é corriqueira, a maioria dos 
estudantes, ao se indignar com a situação precária 
e medíocre que nos encontramos se pergunta sobre 
isso e geralmente acomoda-se e contenta-se, fican-
do com as velhas expressões: “sempre foi assim”; “tá 
uma droga mas tem que ser assim”; “não vai mudar 
mesmo, eu vou é me formar logo e ganhar a minha 
vida”. Essas e outras formas de reduzir o sentimen-
to de derrota ou de insuficiência é muito comum nos 

corredores das universidades, ou nos porões dos laboratórios de pesquisa, quando os bolsistas 
estão exauridos de trabalhar para aumentar o seu “Lattes”. Outros, e não são tão poucos assim, 
deixam as cadeiras das universidades e vão fazer outras coisas, sendo geralmente, de maneira 
muito preconceituosa, tachados de vagabundos, preguiçosos ou incapazes. Ao fim e ao cabo, 
a maioria de nós estudantes se dá por conta da situação ao qual falamos, mas a maioria se 
rende as “regras do jogo”, e acaba guardando seu descontentamento. Acreditamos que isso se 
explica por dois motivos. Um é que vivemos num mundo de extremo individualismo e de muita 
competitividade, onde tudo força o estudante a aceitar “as coisas como elas são”. O outro é fato 
dos que não se acomodam terem dificuldade de abrir um caminho coletivo.

 Mas voltamos à pergunta, existe saída? Em nossa avaliação, sim. O caminho não é curto 
e passa pela organização dos/das estudantes para contrapor o modelo de formação que temos. 
Passa também, para além de contrapor o modelo atual, por construir propostas concretas que 
mudem essa dura realidade, rumo à formação que queremos: que permita ao (a) estudante se 
entender e entender o mundo onde vive, compreender melhor a dinâmica da natureza e ter uma 
grande capacidade de formulação e transformação da realidade.

 Por Uma formação profissional com consciência Ecológica e Social!
O que estamos apresentando nesta campanha não é um fim em si mesmo, é a parte inicial 
do que chamamos da construção do caminho coletivo. Não pretendemos apresentar soluções 
prontas, mas abrir um debate profundo sobre uma revolução na forma de construir o saber na 
Universidade. Reivindicamos um primeiro passo, o de imergir as universidades na realidade 
concreta do povo brasileiro, de abandonar a lógica bancária de ensinar e aprender, de fazer com 
que as instituições se aproximem do cumprimento da sua função social, integralizando o tripé 
do ensino, pesquisa e extensão, onde o esqueleto do processo seja o ato de pensar soluções 
concretas para problemas concretos e não mais passar os dias em uma sala de aula refletindo 
sobre uma realidade que não se conhece.

 Quando afirmamos que a luta é por uma formação profissional com consciência Ecoló-
gica e Social, afirmamos que queremos que nossa formação seja crítica à forma destrutiva da 
agricultura em nosso país, que destrói as riquezas naturais e expulsa os agricultores da terra. 
Afirmamos a palavra “formação” entendendo-a como “formar-ação”; afirmamos a palavra cons-
ciência como o ato humano de antever o resultado de suas ações, mas também de poder enten-
der seu papel histórico de transformação; a palavra ecológica por compreender que é urgente e 
necessário que possamos parar o acelerado processo de destruição da natureza e pensar uma 
agricultura que contemple a preservação da biodiversidade e um manejo consequente do meio 
ambiente; e por fim a palavra social, porque o ser humano constrói sua vida em sociedade, mas 
também porque acreditamos que a sociedade de hoje precisa dar um salto qualitativo na direção 
de um mundo justo, fraterno e solidário onde impere a igualdade e a liberdade.

 Baseando-se em experiências recentes da Universidade da República do Uruguai, onde 
os estudantes veem, através de sua luta, construindo processos de mudanças de sua univer-
sidade, construindo os Espaços Integrais de Formação, mas também nas lutas históricas dos 
movimentos sociais no Brasil, estamos defendendo a curricularização da extensão universitária. 
Defendemos que a Extensão Universitária seja atividade obrigatória e articuladora da integrali-
dade do Ensino e da Pesquisa, para que estes se construam de forma orientada na real condi-
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ção sociocultural em que a universidade e o estudante estão inseridos, para que os estudantes 
tenham no seu currículo atividades de solução e enfrentamento dos problemas, na busca da 
transformação da realidade da agricultura brasileira, na defesa da soberania popular do Brasil, 
da produção camponesa e da produção ecológica. 

 Acreditamos que assim poderemos dar um passo para que a universidade brasileira cum-
pra sua função social, para que os estudantes sejam profissionais críticos e capacitados e para 
que agricultura brasileira possa parar de bater tristes recordes, como o do êxodo rural ou do 
consumo de agrotóxicos...

Aos que não mais se cansam

Aos que já estão cansados, amargurados, e sem vontade
Aos que caminham sem saber para onde, ou tem horizontes paliativos
Aos que ganham, perdem e na moldura se acham, na mesquinharia da vaidade
Aos que nunca se arrependem, ou, tornam o meio em objetivos
Quem no meio de tanta gente caminha só e solitário
Não vê esperança, e na lembrança, se adapta ao que não queria
Caminham, apenados e estressados para o calvário
Ao que era tão triste e revoltado e não sabia
A estes todos é chegada a hora, a hora da revolta
Uma revolta sem volta, dos dantes, ou dos inocentes 
Sem retroprofessor, datasono ou alienação,
Com os saberes na mente, a história na mão
É chegada a hora, da virada, dos cansados virarem indecentes
E de inocentes, passarem a serem sujeitos da criação
Aos que não mais se cansam e, na história mostram que talvez as flores não derrotem os 
canhões, mas que o caminhar grudado pode intimidar os soldados armados, e mudar nossa 
situação.

TEMPO HISTÓRICO E ELEMENTOS PARA UMA AGRICULTURA ECOLÓGICA E CAMPONESA

Aspectos Introdutórios

 O texto a seguir traz um resgate histórico 
do processo de modernização (se é que assim po-
demos chamar) conservadora do campo, trazen-
do suas implicações, contradições, comparações 
e alguns elementos para a construção de outra 
perspectiva, e agora sim, de desenvolvimento 
para o campo. Um modelo de desenvolvimento 
onde o cerne da questão seja o sujeito do campo, 
a questão do trabalho e do modo de vida, e que a 
base agrícola seja em consonância com os processos e ciclos da ecologia.
 Se trata de um texto não findado, mas de um exercício reflexivo que traz elementos sobre 

as questões que permeiam a luta da classe trabalhadora e o desafio da construção de outro 
paradigma, num momento onde o Capital serve a sociedade de outro mar de propostas e falsas 
soluções para os problemas climáticos e ecológicos, ao preço de maior exploração, apropriação 
da natureza e geração de lucro para uma minoria.

A Modernização Capitalista

 Todas as sociedades pré-capitalistas eram agrárias e, em algum grau, preservavam a 
conexão entre produção e necessidades, sejam de ordem materiais e espirituais. Com o surgi-
mento da sociedade capitalista, se redimensiona a relação com a terra e seus objetivos passam 
ser regulados pelo lucro do capital.
 A conexão entre produção e consumo é substituída pela relação de Mercadoria [M], con-
ferindo a produção capitalista um caráter compulsivo de produção e expropriação do trabalho. O 
capital passa a ser o ponto de partida e a meta do processo de produção onde as necessidades 
humanas passam a ser sacrificadas diante da necessidade de valorização do capital.
A modernização da agricultura é feita na sociedade capitalista visando o aumento do lucro. Por 
isso o progresso do capitalismo no campo corresponde a dois processos interligados:
1. Transformação da agricultura em um ramo da produção capitalista, ou seja, o objetivo da 
agricultura deixa de ser a produção destinada a satisfazer as necessidades da humanidade e 
passa ser encarada como uma fonte de lucro.
2. Industrialização da agricultura e subordinação da agricultura a indústria.
 A conseqüência do primeiro processo é que a agricultura do mundo inteiro voltou-se a 
produzir visando o lucro: planta-se aquilo que dá mais dinheiro! Isso causou um rompimento 
entre a produção e necessidade (consumo), ou seja, a agricultura agora produz para alimentar 
as necessidades do capital, e não das pessoas. A maior prova disso é que as parcelas da popu-
lação que não tem renda são privadas do direito de se alimentarem.
 Outra conseqüência é que, como a agricultura passa a ser dominada pelas empresas 
transnacionais, ligadas aos grandes bancos e aos países imperialistas, a produção aparece 
para a sociedade como sendo um feito do capital, da tecnologia. Isto encobre o caráter social da 
produção onde trabalhadores camponeses ou mesmo assalariados agrícolas são escondidos 
deste processo. Assim o trabalho é desvalorizado, conseqüência disto a agricultura camponesa, 
a que mais emprega trabalho vivo no seu processo de produção perde importância, passa a ser 
supérflua. Quem produz é a agricultura mecanizada, informatizada, enfim, moderna.
 Em decorrência do segundo processo temos que os fundamentos técnicos da indústria 
– espelho do progresso capitalista – são transferidos para a agricultura. Assim a industrializa-
ção da agricultura corresponde em transformar a agricultura, uma atividade que guarda relação 
direta com a biologia e “com os tempos da natureza”, em indústria.
Disto resultam os seguintes princípios básicos que norteiam a agricultura capitalista:
a) Adoção de processos produtivos em massa de tipo industrial e massivo, na maioria das 
vezes especializadas;
b) Diminuir o tempo biológico da produção na agricultura – cultivos e espécies. Ou seja, 
diminuir a taxa de rotação de capital para atrair investimentos. Exemplos disso são os híbridos 
de ciclo curto e os processos de produção de frangos e suínos;
c) A exploração de grande escala é superior a de pequena escala, pois não permite a incor-
poração de tecnologias modernas, visando o aumento da produtividade do trabalho;
d) Introdução de tecnologias industriais, insumos modernos, como agrotóxicos, fertilizantes 
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químicos, hormônios, mecanização pesada e outros.
Este processo de industrialização da agricultura, onde um de seus pilares é a visão utilitarista da 
ciência e do atrelamento do desenvolvimento tecnológico a indústria militar, somado a mundia-
lização econômico - financeira, resulta num sistema social e técnico único que se coloca acima 
da diversidade de recursos naturais e humanos.
 A natureza passa a ser controlada, fabricada, visto que os recursos passam ser produzi-
dos industrialmente. Através do aporte da moto-mecanização e materiais (fertilizante, venenos, 
etc.) e energias derivadas do petróleo, se empreendeu um processo de artificialização da natu-
reza antes nunca visto. Do ponto de vista ambiental as conseqüências são a degradação dos 
solos, o déficit hídrico e a perda da biodiversidade. 
 Estes processos de degradação dos recursos naturais já foram experimentados por ou-
tras sociedades pré-capitalistas. Todas elas foram ao colapso, por outro lado, nenhuma delas 
alcançou a escala planetária que chegamos agora, eram formações sociais localizadas em regi-
ões geográficas distintas e não mantinham entre si uma interdependência espacial, muitas nem 
mesmo guardavam relação temporal e cultural.
 Embora a maior parte da população mundial viva nas cidades, num ambiente altamen-
te tecnificado, somos campo e cidade, dependentes dos ciclos naturais como eram nossos 
ancestrais. As tecnologias podem modificar o entorno natural específico, mas nunca poderão 
substituir a natureza, seus ciclos. A sociedade é parte da natureza e estará sempre sujeita à sua 
dinâmica mais ampla. A natureza antes de ser comandada deve ser obedecida.
 Após a revolução industrial o carvão e depois o petróleo tornaram-se as fontes energé-
ticas predominantes. Este aporte energético transformou a agricultura de produtora de energia 
da biomassa em uma atividade de intensivo consumo de energia. A energia derivada do carvão 
e petróleo subsidiou artificialmente, e diga-se, possível apenas por um período curto, o cresci-
mento da população e a concentração urbana.
 Assim pela primeira vez na história houve a separação massiva entre as fontes de produ-
ção de alimentos, as matérias-primas e o seu consumo, modificando radicalmente as trocas de 
materiais e energia da sociedade. Citando Marx: “(...) a grande propriedade rural reduz a popu-
lação agrícola a um mínimo em decréscimo constante e lhe contrapõe uma população industrial 
em constante crescimento, amontoada em grandes cidades; fere, com isso, condições que pro-
vocam uma insanável ruptura no contexto do metabolismo social, prescrita pelas leis naturais 
da vida, em decorrência da qual se desperdiça a força da terra e esse desperdício é levado pelo 
contrario muito além das fronteiras do próprio país (Liebig).
 Esta ruptura mexeu na delicada teia da vida, a biosfera. A vida na terra é possível graças 
a uma combinação perfeita de temperatura, luz, vapor d’água, os gases e mais uma série de 
variáveis orgânicas e inorgânicas. As conseqüências estão indo além da extinção de espécies 
isoladas, estão afetando as cadeias alimentares, os ciclos de nutrientes (nitrogênio, fósforo, 
enxofre, carbono, etc.), dramaticamente o ciclo hidrológico e o sistema climático, tudo isso em 
escala planetária e interdependente.
 As crises agora são também de ordem global e interdependente. A solução de uma pode 
agravar a outra. A sociedade capitalista se transformou numa sociedade autodestrutiva.
Isto tudo parece um tanto catastrófico. Marx certa vez disse que o capital é uma máquina de 
destruir limites. O limite em jogo agora é a própria reprodução da humanidade em si e para 
este desafio a esquerda deve romper com seu ciclo vicioso de diagnósticos e soluções prontas, 
receitas a serem cozinhadas na cozinha socialista. Deve de vez retificar-se do erro de ter sua 
centralidade na política. O debate ecológico está colocado para as organizações de esquerda, 

especialmente para os setores da juventude, quem pagarão o maior preço caso não mudemos 
de paradigma. O foco tem que ser para o trabalho de base.
Escreve Meszáros: “Na fase atual de desenvolvimento sócio-histórico, porém, quando pela pri-
meira vez na história o capitalismo está sendo abalado até os seus fundamentos como sistema 
mundial (ao passo que todas as crises anteriores do capitalismo, por mais espetaculares que 
tenham sido, foram parciais e localizáveis), a ‘transcendência da auto-alienação do trabalho’ 
está na ‘ordem do dia’. Isto é, na situação mundial contemporânea já não é possível conceber 
nem mesmo as tarefas imediatas dos movimentos socialistas em termos de conquista política 
do poder, mas em termos de alternativas estratégicas socioeconômicas, com implicações glo-
bais de longo alcance”.

Caminhos para uma agricultura ecológica e camponesa

 Classe social considerada atrasada, obstáculo ao desenvolvimento, elemento a ser re-
movido pelo processo de modernização, diante de tal desafio o que tem o campesinato a dizer? 
Mais que isto, há um futuro para a agricultura camponesa? Qual sua contribuição para as crises, 
contradições e dilemas apresentados acima? 
 O conceito de soberania é um dos eixos articuladores da construção estratégica de Mo-
vimentos Sociais Populares Campesinos. Pode ser definido como a capacidade de se auto-
-determinar. Ou seja, é um conceito que guarda íntima relação com os conceitos de autonomia 
e liberdade. A construção da soberania dentro do projeto camponês para agricultura passa pelas 
seguintes soberanias em particular:
1) Soberania Alimentar;
2) Soberania Genética;
3) Soberania Hídrica;
4) Soberania Energética;
5) Soberania Territorial: material, social e simbólica.
 Estas dimensões da soberania guardam uma relação entre parte e todo, onde, uma não 
pode ser construída sem a outra. Pois esta inclui dentro de si as condições necessárias a repro-
dução material, social e simbólica de um povo – sua cultura. O território é resultado da luta de 
classes, as quais organizam o território conforme seus interesses. Por isso os territórios podem 
ser organizados de diversas formas, podem ser transformados.
 O importante na construção do território é ter um projeto que represente os desejos e 
aspirações da maioria da população. É claro que, como a sociedade está dividida em classes, 
este projeto sempre fere o interesse de outra. Nesta luta fazem-se necessários vários estágios 
de luta, interligados e necessários:
1) A luta social;
2) A luta econômica;
3) A luta política e ideológica.
A força joga papel decisivo na definição do projeto hegemônico. Por isso não basta termos 
um bom projeto, é necessário ter homens e mulheres dispostos a lutar por ele. A luta política 
eleitoral nunca será capaz de derrotar o projeto da burguesia, neste campo eles possuem total 
controle, já nos dizia Rosa Luxemburgo. Estaremos presos sempre na luta social-reformista.
Estamos provocando que se realmente acreditamos em uma agricultura ecológica e campo-
nesa, esta só será possível em sua plenitude dentro de um projeto maior – socialista. Por isso 
precisamos construir uma força política capaz de articular um projeto que represente não ape-
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nas a classe camponesa, mas que articule os interesses dos/as trabalhadores/as do campo e 
da cidade.
 Isto não impede os Movimentos Sociais Populares irem construindo desde já esta tarefa, 
pelo contrário, são impelidos pela natureza de Movimento Camponês em ir construindo a Sobe-
rania em diversas escalas. 
 Do ponto de vista histórico é um projeto político da classe camponesa. Mas do ponto de 
vista teórico a premissa básica é que a racionalidade ecológico-econômica dos sistemas cam-
poneses proporciona um ponto de partida prático para uma modernização alternativa.
 Apresentamos a seguir alguns pontos característicos dessa racionalidade. As caracterís-
ticas apresentadas abaixo são abstrações, ou seja, cancelamos as mediações e contradições 
inerentes a própria condição camponesa, sempre marcada pela luta contra as forças que tentam 
lhe fazer sucumbir, o que impede sempre, na realidade concreta de se apresentar como um 
“campesinato puro”. Observemos:
Riqueza: produção do Máximo de valor agregado. A riqueza é produzida em conexão com o 
consumo, de forma a aumentar a estrutura de vida material, social e simbólica dos sujeitos;
Controle real da terra: os recursos materiais (terra, infra-estrutura) e sociais (força de trabalho, 
conhecimento técnico) são controlados pelos sujeitos envolvidos diretamente no processo de 
trabalho. Ou seja, não há divisão entre Capital e Trabalho, concepção e execução, destituição 
do saber fazer do trabalhador;
 Autonomia relativa: desenvolver sistemas produtivos baseado na interação com a na-
tureza viva, na co-produção, qual possam produzir uma base de recursos – material e social 
– independente e auto controlada. Os recursos “externos” são mobilizados através de trocas 
socialmente reguladas, estáveis, de forma a não subordinar os sujeitos;
Força de trabalho: mobilização da força de trabalho como não mercadoria, via família ou re-
lações de reciprocidade e cooperação. Centralidade na reprodução social da família, na sua 
condição de vida;
Co-produção: processo de trabalho, produção e reprodução material e social interligados, rela-
ção com a natureza viva;
Soberania territorial: a busca de autonomia se dá nas escalas familiar, comunitária e territorial. A 
autonomia territorial é escala mais ampliada da autonomia camponesa e pode ser desenvolvida 
apenas, em aliança estratégica com outras classes e categorias sociais. Guarda relação entre 
parte e todo.
 Convivência com os biomas: estratégia de convivência com os biomas, convivendo com 
suas potencialidades e limites, produzindo além de produtos e recursos, conhecimentos, técni-
cas, relações socioculturais específicas – estética;
Unidade entre Produção e Consumo: nos níveis familiar, comunitário e territorial. Construção de 
sistemas de trocas estáveis e socialmente regulados;
Agroecologia: sistemas ecológicos de produção, a partir de conhecimentos específicos, eficien-
tes na ciclagem interna de materiais e energia. Manejo de cultivos e animais multiuso – alterna-
tividade.
Soberania: a luta camponesa por autonomia nos indica mais do que uma vontade em controlar 
os processos produtivos, melhorar a renda, etc. Ela nos mostra o caráter ininterrupto pela busca 
de uma autonomia mais ampliada – a soberania -, capacidade de autodeterminação dos sujeitos 
singulares e coletivos. Esse caráter permanente da busca por liberdade que atravessa períodos 
históricos distintos é sem dúvida, uma capacidade obrigatória e necessária da construção de 
uma nova sociedade. É mais que um princípio, é um legado.

 Diante das crises que citamos a agricultura apresenta-se na forma de equação. Ela deve 
estruturar-se de forma material a atender as necessidades alimentares, energéticas, madei-
reiras, fibras, de manutenção dos serviços ecossistêmicos como: o ciclo hidrológico longo, a 
formação do solo, a biodiversidade, a regulação climática, a ciclagem de nutrientes, além de 
funções estéticas. Ao mesmo tempo ela deve permitir a estruturação de novas relações sociais, 
a partir da principal força produtiva – os trabalhadores. Essa agricultura, apenas essa agricul-
tura, poderá contribuir para a solução dos problemas globais de longo alcance e apresentar-se 
como uma alternativa estratégica que será suportada pela sociedade.

A NECESSIDADE DE UMA REVOLUÇÃO PEDAGÓGICA PARA UMA FORMAÇÃO INTEGRAL: 
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA A TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

 Hoje, mais do que nunca, faze-se necessário repensar os métodos de ensino e o modelo 
de formação a que somos colocados em nossas universidades. O projeto de Reforma Universi-
tária defendido pelo movimento estudantil deve ir além de melhorias físicas em nossas institui-
ções. É preciso também uma profunda mudança na forma como o conhecimento é produzido e 
disseminado, alterando a própria organização acadêmica das instituições de ensino.
Cotidianamente somos submetidos a um modelo pedagógico tradicional, pautado numa con-
cepção que vê no estudante uma “vasilha vazia” e que cabe ao professor preenchê-la de conte-
údos. Esta educação retórica e ‘bancária’, baseia-se na transmissão verticalizada de técnicas e 
conteúdos, ao invés da construção coletiva do conhecimento.
 A verdade é que os estudantes não agüentam mais esta velha forma de ensinar/aprender 
reproduzida em nossas escolas e universidades. As grandes expectativas que temos ao entrar 
na universidade em relação a outros espaços de aprendizagem são logo frustradas pelo velho 
‘modelão’ de ensino. Não é possível suportar mais a enganação de estudantes que fingem 
aprender e professores que fingem ensinar. E se fosse abolida a freqüência obrigatória nas au-
las? Muitas vezes os estudantes preferem estudar em casa, em outro local da universidade ou 
procurar alternativas, pois não encontram respostas e ânimo para permanecer na sala de aula.
 O abandono dos estudos e a repetência são, em muitos momentos, sintomas da insa-
tisfação dos jovens em relação à universidade. Métodos obsoletos de ensino-aprendizagem, 
avaliações orientadas para a memorização e a própria relação hierárquica que é estabelecida 
entre estudante e professor explicam porque, em grande medida, “não somos nós que matamos 
aula, é a aula que nos mata”.
 Outro grave problema em nossas universidades é o seu grau de fragmentação e dis-
tanciamento da realidade. O ensino universitário tradicional tem sido desenvolvido geralmente 
de forma desvinculada da experiência, da prática, da realidade social. Urge rompermos com 
esta concepção estática e fragmentada da produção do conhecimento, que reduz a mesma a 
especializações disciplinares quase sem contato entre si, com objetos disciplinares recortados 
artificialmente da realidade social.
 Deste modo, a universidade tradicional tem realizado, sobretudo, ensino, em menor grau 
pesquisa (nem sempre vinculada a problemáticas sociais relevantes), e em menor grau ainda, 
extensão, o patinho feio do tripé universitário. Este desenvolvimento fragmentado de suas fun-
ções tem implicado um empobrecimento da vida universitária e da educação como um todo, 
longe dos problemas da sociedade.
 Transformar essa realidade exige a abertura de um amplo debate nacional sobre o pro-
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jeto político-pedagógico das universidades brasileiras, incentivando a criação de espaços de-
mocráticos nas universidades que estimulem a adoção de métodos didáticos e pedagógicos 
alternativos. Esse processo deve partir de uma compreensão mais ampla de educação, que não 
seja restrita as instituições escolares e deve incorporar práticas educativas que dialoguem com 
as experiências da Educação Popular e da Pedagogia da Alternância.
Nosso projeto de Universidade Democrática e Popular compreende outro modelo pedagógico, 
baseado na participação, no diálogo e na construção do conhecimento, principalmente, a partir 
de objetivos traçados de forma coletiva e valorizando os saberes e demandas populares.
 No campo da reestruturação acadêmica e curricular devemos repensar o atual modelo de 
organização universitária e a necessária extinção dos departamentos. Estes se tornaram redu-
tos privilegiados do corporativismo acadêmico e reproduzem uma organização segmentada da 
universidade. Esta distorção também é percebida na própria estrutura física das universidades, 
em que os seus blocos, centros, faculdades e institutos são marcados pela falta de comunica-
ção, isolando os estudantes e não permitindo o contato destes com outros campos do saber. Em 
substituição a estrutura departamental, é preciso constituir estruturas acadêmicas permeáveis à 
participação democrática da comunidade e à interdisciplinaridade. Já em relação aos currículos, 
fica patente a necessidade que tem a universidade em incorporar a diversidade social e cultural 
dos educandos e da comunidade. Uma diversidade não encontrada nos atuais currículos euro-
cêntricos, sexistas e heteronormativos das nossas universidades.
 Para superar o modelo de ensino universitário tradicional é necessário analisarmos a 
essência do processo educacional em nossa sociedade, lembrando que a educação é um dos 
principais instrumentos de hegemonia da classe dominante para manter a ordem social vigente. 
Logo, a existência de uma pedagogia alienante, fragmentada e desvinculada da realidade é uma 
condição para impedir com que as estruturas da sociedade não sejam questionadas. Porém, cá 
estamos nós lutando para que as escolas e universidades sejam convertidas em instrumentos 
de transformação social e aumento do poder das classes populares.
 Neste sentido, uma experiência muito interessante que começou a ser colocada em prá-
tica na Universidad de la Republica no Uruguai, são os EFI – Espaços de Formação Integral, 
metodologia de ensino-aprendizagem que implica a integração das três funções universitárias 
(ensino, pesquisa e extensão), em um núcleo de ensino multidisciplinar (envolvendo professo-
res e estudantes de diversos cursos e disciplinas, dependendo do projeto) em contato direto 
com a realidade social e em constante diálogo com a população, discutindo suas demandas e 
alternativas concretas para superá-las, concebendo-a como sujeito e não como simples objeto 
de pesquisa.
 Para promover a curricularização da extensão, de forma integrada à iniciação científica 
e a renovação das formas de ensino, foram criados os EFI, potencializando o vínculo Univer-
sidade-Sociedade sob uma perspectiva dialógica, bidirecional, crítica e emancipadora. Assim, 
redimensionou-se a importância da extensão universitária, colocando-a no centro do processo 
pedagógico desde a entrada dos estudantes na Universidade, que passam a desenvolver práti-
cas integrais através de abordagens interdisciplinares e multiprofissionais junto à comunidade.
 O princípio pedagógico central dos EFI é a práxis: a prática é a fonte fundamental da 
reflexão teórica, a qual possibilita novos olhares sobre a intervenção e assim por diante, retroa-
limentando teoria e prática. Procura-se assim superar as lacunas existentes entre o pensar e o 
fazer, o ensino e a aprendizagem, entre a formação e a prática profissional, entre esta e outras 
práticas sociais, vinculando criticamente os saberes acadêmicos e populares na discussão so-
bre problemas concretos.

 Desta forma, ampliando o processo educativo para além da sala de aula e os muros da 
Universidade, articulando as três funções universitárias de forma integral, redimensionou-se o 
papel destas e lhes conferiu importância social em um processo educativo transformador, onde 
todos podem aprender e ensinar ao mesmo tempo.
Esta proposta de renovação do ensino está em curso e caminha no sentido da transformação da 
própria universidade, sendo um bom exemplo da função social que a educação superior pode 
cumprir caso orientada por interesses populares.

SOCIEDADE E EDUCAÇÃO UMA RELAÇÃO INDISSOCIÁVEL: 

A ruptura passa por aqui! 
Anderson Luiz Machado, ex-militante do movimento estudantil, é Geógrafo e aluno de Pós-
-Graduação em Geografia – UFSM 

 Romper com a lógica do capital na área educacional, equivale a substituir as formas 
onipresentes e profundamente enraizadas de internalização mistificadora por uma alternativa 
concreta abrangente. (MÉZÁROS, I. Educação Para Além do Capital) 

 O foco central da atuação do movimento estudantil é o debate a cerca da educação. É 
por meio dela que se abre a possibilidade de compreensão das relações sociais gerais. Portan-
to, para avançarmos na luta, é fundamental compreender a essência do processo educacional 
para transformá-lo. 

 Vivemos sob a égide do modo de produção capitalista, que tem como um dos seus ele-
mentos centrais, a contradição entre o trabalho assalariado e o capital. Esta contradição estru-
tura-se tanto no âmbito das relações de produção, quanto erige para outras dimensões da vida 
social. Assim, os antagonismos entre a classe dominante e a classe dominada se estabelecem 
não somente com a exploração intrínseca as relações de produção como também se estendem 
ao nível político, ideológico e cultural.
 A educação, compreendida como uma atividade mediadora no seio da prática social ge-
ral, forjada como um processo de internalização de práticas sociais encontra-se inserida neste 
contexto. 
 Se retomarmos um pouco da história, veremos como a mesma assume esta dimensão 
política e cultural nas diferentes formações sociais. Na Grécia dos tempos homéricos preparava 
o guerreiro; na época clássica, Atenas formava o cidadão e Esparta era a cidade que privilegia-
va a formação militar. Na Idade Média, os valores terrenos eram submetidos aos divinos, con-
siderados superiores e assim por diante. Estes processos formativos podem ser considerados 
finalidades da prática educacional. 

 Esta análise nos leva a conceber que a educação não pode ser compreendida fora do 
contexto histórico-social concreto. Ela, por ser uma prática social está imersa na sociedade. 
Bem como, por ser social, também é essencialmente política e ideológica. 

 Podemos inferir pelo menos quatro sentidos ao papel político da educação: a educação 
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transmite os modelos sociais, a educação forma personalidade e consciência, a educação difun-
de idéias políticas, a educação é um encargo da escola, instituição social e política. 

 Mais claro ainda, é seu sentido ideológico. Ao nos defrontarmos com uma sociedade 
composta por classes sociais possuidoras de interesses antagônicos, o papel ideológico da 
educação está inserido em relações pedagógicas que visam à ocultação da realidade. Relações 
onde os objetivos de uma parcela minoritária da sociedade passam a ser difundidas como sen-
do os objetivos de toda sociedade. Está, na prática bancária da educação que implica em uma 
espécie de anestesia, inibindo o poder criador dos sujeitos históricos. Está no afastamento da 
realidade social na qual estão imersos estes sujeitos.
 
 Cabe ressaltar que na sociedade capitalista a educação encontra-se igualmente divida. 
Visto que diante da divisão social do trabalho, surge também o homem dividido, alienado, unila-
teral. Pois, o tempo de trabalho necessário para sua auto-reprodução e para a criação da mais-
-valia, faz com que o trabalhador não disponha de tempo livre para o desenvolvimento de suas 
potencialidades.
 
 Por fim a questão crucial imposta pela lógica capitalista no âmbito educacional está na 
busca para que os indivíduos adotem como suas, as metas de reprodução deste modelo de 
organização social. Sua finalidade última é produzir a conformidade, a alienação. Não somente 
pela via da repressão como outrora, mas, sobretudo pela dominação e direção, pela hegemonia, 
construída mediante a persuasão do seu discurso, perante o consenso conciliador. Sendo que 
a hegemonia é conquistada no processo de luta política entre as classes sociais.
 
 Por outro lado, coloca-se a questão: é possível desenvolver uma educação que seja ca-
paz de apontar para a emancipação política dos homens e mulheres?
 
 Concebemos que este processo de dominação ideológica inerente a educação não se 
desenvolve de uma forma linear, mas é forjada no seio da luta política e social inerente a socie-
dade de classes. Compreendemos que a luta de classes também se reproduz no âmbito educa-
cional.
 
Portanto, cabe ao Movimento Estudantil em seus espaços de atuação, aliando-se aos demais 
movimentos sociais e a classe trabalhadora, aprofundar a luta por uma educação contra-hege-
mônica, que caminhe na contramão da lógica do capital. Que busca a emersão das consciên-
cias como resultado da sua inserção crítica na realidade. Uma educação que visa a elevação 
da consciência política dos estudantes, dos educadores, da classe trabalhadora. Porém, nunca 
o Movimento Estudantil pode cair no equívoco de acreditar na capacidade redentora da educa-
ção. Ou seja, que somente por ela conseguiremos subverter a totalidade da ordem social. Mas, 
deve ter como horizonte a concepção de que a educação, ainda que não seja a força ideológica 
dirigente do modo de produção capitalista, é parte importante do sistema de internacionalização 
do capital.
 
Por isso, a luta por uma educação contra-hegemônica, na guerra de posições da sociedade 
capitalista, torna-se um elemento fundamental no processo de ruptura político-ideológica, social 
e cultural que os sujeitos coletivos devem impulsionar contra este modo de organização da so-

ciedade. Fazendo com que no seio das contradições da velha sociedade, surjam as condições 
para a nova sociedade, a sociedade socialista. Logo, lutar por uma educação contra-hegemôni-
ca significa construir umas das forças capazes de contribuir para o processo de luta social pela 
transformação de toda a sociedade. 
Assim, estamos entre aqueles que entendem que o acesso ao conhecimento é condição funda-
mental para a transformação social e a elevação do nível de consciência dos povos. A educação, 
assim, é um bem público, que não deve ser apropriado privadamente pelas classes dominantes 
e tampouco pode se constituir em privilégio de uma minoria. Portanto, a defesa de uma educa-
ção contra hegemônica, também pressupõe a educação como um direito universal, que deve 
ser garantido pelo Estado, com recursos públicos, condição sine qua non para a manutenção de 
seu caráter laico, democrático e não discriminatório. 

Universidade e Relações de Poder 

Como entendemos a Universidade 

 A Universidade que vivemos é conflitante e, quanto maior o conflito dentro dela, maiores 
serão as chances de que ela venha a cumprir sua função social, que ela atenda aos ideais que 
hoje mormente atraiçoa. (GADOTTI, M. A Concepção Dialética da Educação, 1992). 

 Se tomarmos como ponto de partida, o fato da educação em grande medida reproduzir 
as contradições gerais da sociedade. Necessitamos compreender como este processo também 
se desenvolve no interior do sistema educacional brasileiro e, sobretudo na Universidade, espa-
ço no qual estamos inseridos enquanto estudantes. 

 O ponto chave ao qual o Movimento Estudantil precisa se debruçar para entender a Uni-
versidade, é a questão da luta de classes engendrada e realizada no âmbito da produção, não 
se limitar somente a este espaço, mas também se manifestar no âmbito da superestrutura, sob a 
forma política e ideológica de uma luta pelo poder do Estado e pelo controle dos seus aparelhos.
 
 Assim, concebemos a Universidade como um aparelho de hegemonia, no qual a luta pelo 
seu controle é a expressão da correlação de forças que vigora em seu interior, pelos enfrenta-
mentos empreendidos mediante a luta dos grupos que a compõem e a influenciam. Portanto, 
o aspecto da reprodução social no âmbito educacional e neste caso, na Universidade, está no 
fato da mesma ser atualmente composta pelas diferentes classes sociais existentes. Já, suas 
funções, seus objetivos serão determinados pela luta desenvolvida para o seu controle, para 
sua direção. 

 Cabe ressaltar que historicamente a Universidade é um espaço muito importante para 
as classes dominantes tornarem-se hegemônicas na sociedade, seja no sentido de difundir sua 
concepção de mundo para os demais segmentos sociais, seja no sentido de construir um mode-
lo educacional alienador que impede a tomada de consciência a respeito da dominação de clas-
se vigente e por conseqüência dificulta a organização política das classes sociais antagônicas. 

 No Brasil, a universidade é uma instituição formada recentemente, pois ao contrário da 
colonização espanhola, os filhos das elites coloniais do Brasil tinham que ir a Coimbra ou ou-
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tras universidades européias para atingir os estudos superiores. A formação da universidade no 
Brasil recebe diretamente a influência do modelo francês de universidade (modelo napoleônico), 
baseada na reunião de escolas isoladas, destinada quase que exclusivamente às profissões 
liberais, o que justifica sua fragmentação e intimamente ligada à formação das elites e dos qua-
dros dirigentes do Estado. 

 As instituições de ensino superior só ganham corpo nas primeiras décadas do século 
XX, a partir das escolas criadas no século anterior, mas é na fundação da Escola de Filosofia, 
Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (1934) e na Universidade do Distrito Federal, 
no Rio de Janeiro (1935), que encontramos, de fato, as primeiras universidades do país. 

 Contudo, outros aspectos importantes para a hegemonia das classes dominantes na 
sociedade, situam-se nas questões mais objetivas, como a reprodução de força de trabalho e o 
desenvolvimento científico e tecnológico para os detentores dos grandes meios de produção. 

 Porém, ao concebermos a Universidade como um aparelho de hegemonia não podemos 
desconsiderar a resistência para que a Universidade tenha outra função social que não as ante-
riormente citadas que representam os interesses das classes dominantes. É neste pólo oposto 
que se encontra a luta do Movimento Estudantil por outra Universidade. 

 Logo, se hoje temos Universidades produzindo ciência e tecnologia para os setores priva-
dos, mediante “projetos de cooperação técnica”, ou se temos Universidades produzindo ensino, 
pesquisa e extensão junto e para os movimentos sociais, por exemplo, sendo estas minoritárias 
diga-se de passagem, aí revela-se a expressão do patamar da luta pelo controle deste aparelho, 
e qual a força social que tem preponderado sobre ele. Ou seja, a luta e força com que burguesia 
nacional e internacional tem conseguido incidir sobre as Instituições de Ensino Superior Brasi-
leiras e no seu pólo antagônico, e luta e a força dos movimentos sociais, da classe trabalhadora 
e do movimento estudantil, sobre este aparelho. 

O desenvolvimento do Capitalismo e seus impactos na Educação Superior Brasileira 

 A Universidade é uma instituição secular, e sua existência precede o modo de produção 
capitalista, contudo, sob a égide deste modo de organização da sociedade, esta instituição 
ganhou novos contornos, sendo fundamental para aqueles que lutam pela sua transformação, 
compreendê-los. 
No Brasil, as primeiras Universidades se formam de fato no início do século XX, de meados da 
década de vinte à década de trinta, momento em que o capitalismo se torna o modo de produ-
ção hegemônico na formação econômico-social brasileira. 

 Logo, esta transformação na base econômica será acompanhada de uma transformação 
no âmbito político e ideológico da formação social brasileira, tendo como um dos seus reflexos, 
fortes impactos sobre o sistema educacional do país e, sobretudo na Educação Superior. Até 
então, a prioridade era difundir a educação primária, e a educação superior tinha por objetivos o 
fortalecimento da aristocracia, resguardando o privilégio do ensino superior, ao pequeno grupo 
que dirigia a organização do Estado. 

 Obviamente que o desenvolvimento do capitalismo não alterou este objetivo de fortaleci-
mento das classes dirigentes do poder de Estado. Contudo, ele deixa de privilegiar a aristocra-
cia, para privilegiar a burguesia nacional. Mas, a alteração da natureza do ensino superior bra-
sileiro se dá na década de 30, através da reforma de Francisco Campos, Ministro da Educação 
em 1931. Esta reforma teve três marcos importantes: a construção de um novo estatuto para as 
universidades brasileiras; a reorganização da Universidade do Rio de Janeiro (criada em 1920), 
prevendo a criação de uma Faculdade de Educação, Ciências e Letras, tornando-a modelo para 
as demais Universidades do país; e o terceiro marco, fora a criação do Conselho Nacional de 
Educação. 

 O que está implícito nesta proposta é a perspectiva liberal da educação, proposta esta 
em certa medida era progressista para o momento. Francisco Campos ia ao encontro do anseio 
de autonomia integral do ensino superior em geral, em relação ao poder executivo. Também, 
buscava considerar as características locais para a produção científica. 

 Porém, o projeto alternativo dos liberais se conciliará na verdade com as principais me-
didas tomadas no início da década de trinta, que já caminham no sentido do projeto autoritário, 
que hegemoniza o aparelho estatal com o golpe do Estado Novo (1937-1945). A experiência do 
Estado Novo, no campo educacional, caracteriza-se pela repressão aos movimentos sociais, 
pela centralização das decisões, pela busca por uma elite cultural no país, através da Universi-
dade.
 
 Também, a década de 60, outro momento importante para o desenvolvimento do capi-
talismo no Brasil, impactará sobremaneira a Educação de nível Superior do país. O período da 
ditadura civil-militar, que surge como a resposta conservadora ao movimento das reformas de 
base de Jango, buscará resolver os problemas impostos pelo desenvolvimento do capitalista, 
com uma resposta baseada na força nos militares, sustentados pela burguesia nacional e prin-
cipalmente internacional.
 
 Cabe ressaltar que neste momento o modo de produção capitalista enfrenta sua primeira 
crise no Brasil, e a saída dos governos militares foi a abertura cada vez maior ao capital interna-
cional, disfarçada por um discurso nacional desenvolvimentista. O resultado deste movimento 
foi o endividamento externo progressivo de países como Brasil, México e Argentina, nos quais 
a divida cresceu de pouco mais de 20 bilhões de dólares para quase 200 bilhões no final da 
década de 70. 

 Também, este é o período da modernização conservadora, que em síntese representa 
mudanças na base técnica, sem mudanças no modelo e objetivo econômico da produção dos 
diferentes setores da economia brasileira. 
 No âmbito da Educação Superior, a abertura ao capital internacional, estará representa-
da nos acordos MEC-USAID, que dá as bases para a Reforma Universitária de 68, instituindo o 
modelo de Universidade norte-americano no Brasil, baseado na organização departamental, na 
fragmentação do conhecimento, no fortalecimento da pesquisa e da extensão para o desenvol-
vimento da modernização conservadora. Sendo este o modelo de Universidade que prepondera 
no Brasil ainda hoje.
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O DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA NO CAMPO BRASILEIRO

                                                                                          Daniel Ramos de Araujo*

 Hoje vivemos um tempo onde o Capitalismo predomina como modo de produção na gran-
de maioria do globo. Podemos citar algumas exceções como a resistência Cubana que persiste 
apesar do bloqueio norte-americano, porém após o fracasso da União Soviética e a falência do 
socialismo no leste europeu vivemos uma realidade onde o capitalismo chefiado pelas nações 
do norte nada de braçadas e estica seus tentáculos por todo o mundo, buscando sempre au-
mentar seus lucros. Um dos tentáculos do capital se estendeu para a Agricultura, para a produ-
ção de alimentos e é isso que iremos abordar ao longo do texto, numa ótica marxista, buscando 
contemplar seus desdobramentos e reflexos na história de nosso país.

O Modo de Produção Escravista Colonial

 No Brasil a gestação do capitalismo se dá a partir do modo de produção escravista-colo-
nial. O Brasil-colônia foi explorado pela coroa portuguesa através das grandes plantations pro-
dutoras de cana-de-açúcar e através da extração de matéria-prima: da madeira e da borracha, 
por exemplo. Um outro caráter importante desse modo de produção que vivemos na maior parte 
da história do país é a exploração da mão-de-obra escrava aonde os escravos, em sua grande 
maioria vindos do continente africano, eram parte dos meios de produção de um engenho, de 
uma plantação e de diversos outros setores da economia da antiga colônia portuguesa.

 Esse modo de produção escravista-colonial permitiu que existissem no Brasil as con-
dições necessárias para o nascimento do capitalismo. Através dele ocorreu uma acumulação 
primitiva de capital por meio do surgimento de instituições bancárias e mercantis diversas e 
garantiu-se, aos poucos, o desenvolvimento das forças produtivas, da divisão social do trabalho 
baseada na propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, diferentemente do desen-
volvimento clássico do capitalismo a partir do feudalismo observado no continente europeu, 
tivemos no Brasil o surgimento do modo de produção capitalista a partir do domínio colonial 
português, passando para o desenvolvimento econômico do Brasil independente.

 Finalmente, para que o capitalismo se fizesse presente foi necessária a abolição jurídica 
da mão-de-obra escrava, já que o capitalismo prescisa de trabalhadores juridicamente desim-
pedidos e despossuídos, livres para vender sua mão de obra para a iniciativa privada. Essa 
necessidade foi suprida com a abolição da escravatura em 1888, pela lei Áurea.

 Aqui cabe fazer um parênteses importante: no sistema escravista colonial que vigorava 
no Brasil, o poder econômico era do proprietário de terras e proprietário de escravos. Com a 
abolição da escravidão, o domínio econômico passou para o simples domínio da terra. A terra 
passou a ter um papel central, quem detinha a terra, detinha o poder econômico.

 O leitor desavisado poderá pensar que o capitalismo surgiu então por escrito, com a abo-
lição da escravatura, porém fazendo uma análise mais cuidadosa, logo após a abolição, a eco-

nomia brasileira de então não era capaz de manter uma empresa rural capitalista com trabalho 
assalariado pleno. Ou seja, ao invés de pagar aos empregados um salário mensal, o fazendeiro 
produtor de café ou de cana – as duas principais culturas do final do século XIX e início do sé-
culo XX – remunerava os trabalhadores de forma mista: pagava-lhes uma quantia em dinheiro e 
outra parte em terra para cultivo de subsistência, em casa para morar e outro tipo de assistência.

 Dessa forma, verifica-se que o salário que um colono paulista ou um empregado cana-
vieiro nordestino não era um salário típico capitalista pela própria natureza da economia. Até 
porque o Brasil do início do século passado não contava com um exército industrial – ou rural 
– de reserva, como a horda de desempregados que observamos hoje no país. Para avançar em 
novas áreas de cultivo era necessário fixar a mão-de-obra existente no local de trabalho, por 
isso os colonos recebiam casa e um lote de terra próprio e em contrapartida tinham obrigações 
com os fazendeiros, ficando de certa forma presos a terra e ao trabalho.

 Esse colono, morador que trabalhava tanto para o fazendeiro quanto para si mesmo em 
seu lote não se caracterizava como um camponês, já que não tinha autonomia em relação a 
sua produção, entre outras características. Tampouco se constituiu uma espécie de feudalismo, 
já que não havia a posse compartilhada da terra. Também vale lembrar a característica funda-
mental da distribuição de terras no Brasil que, ao contrário do Feudalismo Europeu, sempre foi 
alienável (pássivel de compra e de venda) e ao mesmo tempo livre dos pesados encargos que 
existiam no complexo feudalismo do velho continente. O camponês servo do feudalismo clás-
sico tinha a propriedade de sua terra e não podia ser simplesmente expulso da mesma, tinha 
direito a transmití-la por herança, ou seja, era inalienável. 

 Qual é o modo de produção então, não sendo um feudalismo de qualquer tipo, um capi-
talismo agrário, nem o antigo sistema colonial? Um autor irá defini-lo como modo de produção 
plantacionista latifundiário, apoiado por formas camponesas dependentes.
 Esse modo de produção consistia em grandes extensões de terras (latifúndio), com gran-
des monoculturas sejam elas de café ou de cana (plantation), onde a mão de obra se constituía 
em formas camponesas dependentes: camponeses que apesar de terem seu pedaço de terra 
tinham relações salariais e outros vínculos com o fazendeiro. Por exemplo, o colono paulista do 
café recebia era contratado enquanto família, recebia seu honorário anual ou mensal, recebia 
também uma moradia ou condições de levantá-la e um lote de terra de pequenas proporções 
para seu próprio sustento. Em contrapartida tinha que trabalhar o cambão – dias específicos 
que dedicava seu trabalho somente ao fazendeiro que o contratava.
 Partindo desse pressuposto, de que não havia no período pós-abolição uma economia 
capitalista, afirmamos também que os fazendeiros donos de escravos não se converteram auto-
maticamente em capitalistas, sendo então incorreto afirmar que havia uma “burguesia cafeeira” 
em São Paulo ou no Paraná, assim como não pode-se afirmar a existência de capitalistas envol-
vidos na produção canavieira no nordeste, já que as plantations não retiravam lucro do capital e 
sim renda da terra.
 Diferentemente do capitalista industrial que necessita de um capital inicial para investir na 
infra-estrutura de uma fábrica, na aquisição de matéria-prima e de força de trabalho o fazendeiro 
da época não precisava de nada disso, apenas da terra. Isso se explica pelo fato de a economia 
brasileira da virada do século XIX se caracterizar pela escassez de capital, mas abundância de 
terras. E como já vimos antes, era com terra que o fazendeiro pagava o camponês, como ocorria 
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no norte do Paraná, onde a família camponesa de colonos recebia apenas um lote de terra, mu-
das de café e quando muito uma casa e após quatro anos entregava ao fazendeiro um cafezal 
erguido.

Esse cafezal consolidava o trabalho do camponês e era a renda da terra, não o lucro retirado 
do capital.

 Some aí o fato de que o feudalismo europeu foi muito mais bem sucedido em realizar 
a acumulação primitiva de capital já que não precisava contratar a mão de obra, que partia do 
trabalho do servo feudal, em comparação ao fazendeiro das plantations que sempre teve que 
desprender um alto recurso com trabalhadores, fossem eles escravos ou não. Dessa forma o 
capitalismo tinha um duro obstáculo para superar até que se consolidasse no Brasil, pois preci-
sava criar uma dinâmica econômica suficiente capaz de criar condições para criar investimentos 
que possibilitassem uma moderna empresa rural com trabalhadores assalariados e alto giro de 
capital. Passemos então, para a análise que levaram o capitalismo a se consolidar no país.

Desenvolvimento Agrário no Brasil: Camponeses e Latifundiários

 Para dar início a essa segunda parte, vamos mencionar com mais propriedade um per-
sonagem que talvez possa ter passado desapercebido até agora, que é o agricultor familiar 
camponês. Essa produção camponesa-familiar na agricultura sempre existiu em nosso país 
com diferentes características dentro das diferentes realidades que existiram – e existem – no 
meio rural brasileiro. Variava entre a produção basicamente artesanal voltada quase que exclu-
sivamente para a subsistência indo até a empresa familiar mais mercantilizada que vendia tudo 
o que produzia. 
 De qualquer forma, sitiantes, posseiros, arrendatários e parceiros autônomos são tão 
antigos quanto a história de nosso país e com o desenvolvimento econômico interno, aumento 
populacional, incremento industrial e concentração urbana, além de outros eventos históricos 
como a migração em massa de povos do velho mundo, os peqenos agricultores ganharam 
cada vez mais importância e substancialidade com o passar do tempo, principalmente no abas-
tecimento do mecado interno baseado no policultivo e na mão-de-obra familiar. É esse sujeito 
histórico que irá ser o protagonista de uma das duas linhas de desenvolvimento agrário, que é 
a linha de desenvolvimento da pequena exploração camponesa-familiar.
 O outro caminho do desenvolvimento agrário é a linha do latifúndio, apoiado pelas já 
citadas formas camponesas dependentes e baseado no grande monocultivo que aos poucos 
irá se transformar em empresa capitalista rural com velocidades variáveis ao longo da história 
e hoje em dia se manifesta no moderno agronegócio empresarial articulado com as oligarquias 
tradicionais.
 A via latifundiária para se desenvolver plenamente, ou seja, converter o processo de ren-
da da terra em capital agrário, precisa ter certas condições objetivas para tanto. Uma das condi-
ções objetivas passa pelo incremento da presença do capital no campo, outra passa pela devida 
reorganização do espaço agrário, no âmbito fundiário principalmente. Em outras palavras: é 
necessário o desencadeamento de uma reforma agrária, mas uma reforma agrária específica, 
que direcione a estrutura fundiária para a implantação do capitalismo.

 Não é, no caso, a reforma agrária proposta pelos movimentos de luta pela terra, como 
o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que visa o desenvolvimento da agricultura 
camponesa e a soberania alimentar, muito menos a reforma agrária feita em Cuba, que im-
plantou a base ecológica de produção. A reforma agrária necessária para a implantação do 
capitalismo no campo é similar a que foi feita em países do “primeiro mundo” como os do con-
tinente Europeu, ou do Japão, que permitiu uma dinamização favorável ao capital, passando 
pela re-distribuição ou re-organização de terras, mas também por uma conversão fundamental, 
que visava substituiur a empresa rural que vivia da renda da terra (que podia ser direcionada 
para outros setores da economia, como o capital mercantil ou bancário) por uma empresa que 
se sustenta a partir do lucro do capital agrário, que é reinvestido na produção, nesse processo 
contando com o auxílio do estado e suas variadas ferramentas (crédito, assistência, subsídio).
 Ora, no Brasil tivemos o desenvolvimento do campo e a ocupação do espaço rural feita 
de tal sorte que não era necessária uma re-distribuição de terras e sim uma intervenção estatal 
que viabilizasse a transformação da renda da terra em capital agrário. Esse processo foi feito 
através do que se convencionou chamar como “revolução verde” que possui três pilares prin-
cipais: a mecanização intensiva, os insumos químicos industriais (incluindo aí o fertilizantes, 
agrotóxicos, sementes, etc) e um arrojado sistema de crédito rural. A grosso modo podemos 
chamar essa conjunção de fatores de “pacote tecnológico” como é comum ouvir nos cursos de 
agronomia e das ciências agrárias em geral.
 Usando o cafezal do oeste paulista citado anteriormente como exemplo, podemos expli-
citar como se deu na prática a transformação da renda da terra para o lucro do capital agrário. 
Antigamente, quando o fazendeiro vivia da renda da terra, era indispensável uma articulação 
com as formas camponesas dependentes para sustentar sua produção, já que ele não dispunha 
de meios de substituir o trabalho das famílias de colonos, visto que não possuia capital suficien-
te para contratar uma mão de obra exclusiva para suas empreitadas. Até o final da década de 
cinquenta observávamos que prevalecia o cultivo de café com alta mão de obra, ciclos de capital 
lentos e alta demanda de mão de obra.
 A partir daí temos o início da “revolução verde”, através da ação do estado através de 
instiuições de crédito rural com juros negativos, assistência técnica e extensão rural que in-
centivavam e viabilizavam tecnicamente o uso de insumos químicos e adoção de maquinário 
agrícola. Dessa forma, o fazendeiro foi aos poucos se convertendo em empresário rural, em 
capitalista, pois passou a contar com plantas de café genéticamente melhoradas que dão re-
torno em menos tempo, com agroquímicos que aumentavam a fertilidade do solo a curto prazo, 
com máquinas que substituiam o trabalho braçal e um generoso sistema de crédito rural que 
possibilitava a formação do cafezal sem o uso dos colonos. Ou seja, com o passar do tempo foi 
sendo suprimida a necessidade das formas camponesas dependentes citadas anteriormente, 
sendo esta substituída pelo trabalho assalariado cada vez mais proletário, este com tendência 
a diminuir conforme aumente a importância do capital fixo (máquinas, insumos, usinas de pro-
cessamento, etc) em detrimento do capital variável (força de trabalho, salários, etc), em outras 
palavras, o processo de mecanização irá ganhar espaço substituindo os trabalhadores assa-
lariados, tendência já observada atualmente até mesmo no cultivo da cana-de-açúcar que era 
considerado tecnicamente de difícil mecanização.

A partir dessas constatações é coerente afirmar que: 
i)Para se estender plenamente no meio rural, o capital, no caso brasileiro, precisa converter a 
renda da terra em lucro do capital de modo a se aproximar cada vez mais do modelo empresa 
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rural.
ii) O ordenamento fundiário brasileiro não se constituiu inicialmente num empecilho para o de-
senvolvimento do capital no campo, não sendo necessária a reforma agrária do ponto de vista 
da burguesia.
iii) Conclui-se então que o modelo latifundiário só precisava se dinamizar a ponto de conseguir 
se constituir como atividade com capital próprio e para isso utilizou-se da revolução verde em 
suas diversas facetas.

 Consolidadas então as bases para o desenvolvimento do capitalismo no campo, inicia-se 
então o processo de intensificação da conversão da produção tradicional de monocultivo para a 
moderna empresa rural munida de capital próprio, impulsionada pela já mencionada “revolução 
verde” tendo o estado, através de suas políticas públicas e direcionamento de investimentos, 
papel central.

A “transformação” do latifúndio em agronegócio

 Dando um salto histórico, passaremos do processo de “revolução verde”, iniciado na se-
gunda metade do século passado para a consolidação do recente modelo agroexportador em vi-
gor em nosso continente. É preciso pontuar, porém, que o termo “agronegócio” é uma invenção 
recente, surgiu no final da década de noventa, para substituir o termo “latifúndio” que carregava 
consigo grandes pressões populares contrárias, sobretudo nos anos noventa, quando a maioria 
da população brasileira se posicionava a favor da reforma agrária.

 É importante lembrar que ao mesmo tempo que o latifúndio se disfarçava terminologi-
camente com a adoção do termo agronegócio, também ocorreram movimentos e mudanças 
expressivas no modo de produzir da empresa rural capitalista. Uma delas é a intensificação da 
revolução verde e atualização do seu pacote, com a inserção dos organismos geneticamente 
modificados, novos implementos e maquinário que foram capazes de automatizar cultivos ante-
riormente necessitavam obrigatoriamente da força humana, como a cana. Também é importante 
lembrar a internacionalização da agricultura, a posse de terra por grupos estrangeiros e a influ-
ência marcante das transnacionais na extensa cadeia produtiva do agronegócio.

 O capital também teve e está tendo sucesso na paulatina eliminação do modo de produ-
ção camponês, não somente através de sua expulsão do meio rural mas também integrando 
o pequeno produtor familiar-camponês na lógica do capital no campo, sendo essa à lógica do 
já mencionado agronegócio consorciado com as corporações transnacionais e articulado com 
governos.

Podemos citar duas frentes por onde o capitalismo desfigura a agricultura camponesa:
a) monopolização do território: esse é o processo onde o capital de maneira direta, toma o terri-
tório camponês, se apropriando do mesmo, seja por compra, seja por deslegitimação da posse 
camponesa da terra e nele implanta seu monocultivo agro- exportador. Um exemplo desse pro-
cesso é a implantação das florestas artificiais da indústra da celulose.
b) territorialização do capital: se trata de quando o capital de maneira indireta toma o controle 
da produção familiar-camponesa, através de diferentes ferramentas, subjulgando a produção 
e a autonomia do pequeno agricultor ao interesse do capital. Na prática isso se exemplifica na 

integração vertical de suínos, ou do cultivo de fumo, onde o agricultor produz e a aquisição é 
monopolizada por grandes corporações.

 Ambos os processos caminham em paralelo com o avanço de fronteiras agrícolas onde 
se expande territorialmente o agronegócio, não sem gerar tensionamentos e conflitos violentos 
com populações tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas e outros povos que são margi-
nalizados pela expansão capitalista no campo.
 O cenário e a trajetória do capitalismo no campo brasileiro demonstra a capacidade que 
o capital teve de explorar brechas e se inserir no campo brasileiro com um impressionante di-
namismo, mostrando-se capaz de contornar, adaptar e transformar barreiras que a princípio se 
colocavam contra a expansão de seus tentáculos. Coloca-se também a perspectiva de que o 
agronegócio continuará à avançar sobre o modo de produção camponês-familiar à menos que 
seja surpreendido por uma resistência que construa a crítica contundente as suas contradições, 
capaz de refletir em mobilização real e tranformadora, numa perspectiva classista que aponte 
para a além do capital, para além da lógica capitalista.

ORIENTAÇÕES PARA A CAMPANHA

Povo de luta, chegando ao fim de nossa cartilha, trazemos algumas orientações e indicações de 
atividades que podem ser desenvolvidas em torno da campanha. Lembrando que essas ativida-
des são alguns apontamentos de muitos que podem surgir com a criatividade de cada militante. 

 ATIVIDADES:
 
- Promover seminários para discutir os currículos;
 
- Criar acúmulo político em torno do tema para num momento de alterações curriculares conse-
guir intervir no processo; para isso faz-se necessário estar nos CAs e DAs, que é a representa-
ção legal dos estudantes perante os colegiados de cursos;

- Aproveitar a campanha para fazer trabalho de base, tendo em vista a facilidade de dialogar 
com os estudantes sobre essa problemática;

-Criar grupos de extensão popular, para forçar a pauta e a necessidade das mudanças curricu-
lares, bem como estar formando e organizando estudantes com o pé na realidade social dos 
movimentos camponeses;

- Abarcar a discussão para outros cursos, tendo em vista que essa problemática não se restrin-
ge à Agronomia;

- Produção de materiais de divulgação da campanha (stencil, camisetas, vídeos, etc);
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Os Estatutos do Homem (Ato Institucional Permanente)
A Carlos Heitor Cony

Artigo I
Fica decretado que agora vale a vida, 
e de mãos dadas, 
marcharemos todos pela vida verdadeira. 
Artigo II 
Fica decretado que todos os dias da semana, 
inclusive as terças-feiras mais cinzentas, 
têm direito a converter-se em manhãs de domingo. 
Artigo III 
Fica decretado que, a partir deste instante,  haverá girassóis em todas as janelas, que os gi-
rassóis terão direito  a abrir-se dentro da sombra;  e que as janelas devem permanecer, o dia 
inteiro, abertas para o verde onde cresce a esperança. 
Artigo IV 
Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem. Que o homem con-
fiará no homem  como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia 
no campo azul do céu. 
Parágrafo único: 
O homem, confiará no homem como um menino confia em outro menino. 
Artigo V 
Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. 
Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio nem a armadura de palavras. O homem se 
sentará à mesa com seu olhar limpo porque a verdade passará a ser servida antes da sobre-
mesa. 
Artigo VI 
Fica estabelecida, durante dez séculos, 
a prática sonhada pelo profeta Isaías, e o lobo e o cordeiro pastarão juntos e a comida de ambos 
terá o mesmo gosto de aurora. 
Artigo VII 
Por decreto irrevogável fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade, 
e a alegria será uma bandeira generosa 
para sempre desfraldada na alma do povo. 
Artigo VIII 
Fica decretado que a maior dor sempre foi e será sempre não poder dar-se amor a quem se ama 
e saber que é a água 
que dá à planta o milagre da flor. 
Artigo IX 
Fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o sinal de seu suor. Mas que sobretudo 
tenha sempre o quente sabor da ternura. 
Artigo X 
Fica permitido a qualquer pessoa,  qualquer hora da vida, uso do traje branco. 
Artigo XI 
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Fica decretado, por definição, que o homem é um animal que ama 
e que por isso é belo, 
muito mais belo que a estrela da manhã. 
Artigo XII 
Decreta-se que nada será obrigado nem proibido, 
tudo será permitido, inclusive brincar com os rinocerontes e caminhar pelas tardes com uma 
imensa begônia na lapela. 
Parágrafo único: 
Só uma coisa fica proibida: amar sem amor. 
Artigo XIII 
Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras. 
Expulso do grande baú do medo, 
o dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de cantar e a festa 
do dia que chegou. 
Artigo Final. 
Fica proibido o uso da palavra liberdade, 
a qual será suprimida dos dicionários  e do pântano enganoso das bocas. 
A partir deste instante 
a liberdade será algo vivo e transparente como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre 
o coração do homem. 

Santiago do Chile, abril de 1964
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