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Introdução a Cartilha 
 

audações a todos/as estudantes de Agronomia do Brasil! É 
com muita satisfação que apresentamos a segunda cartilha 
da nossa campanha de Formação Profissional: “SEM A 

PRÁTICA NÃO DÁ, EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NOS 
CURRÍCULOS JÁ!”. 
 Desde 2012, quando nossa campanha foi lançada, viemos 
nos desafiando dentro das universidades para construí-la, 
colocando para os diversos estudantes de Agronomia país a fora 
qual é a proposta da FEAB diante da (des)formação que somos 
submentido dentro das nossas universidades!  
 O período de 2012 pra cá foi de grandes desafios, que nos 
trouxe acúmulos e nos colocou novas demandas. E é nesse 
sentido que lançamos essa segunda cartilha na tentativa de 
contribuir na construção dessa campanha no próximo período! 
 Essa cartilha traz uma junção de apontamentos para a 
construção da campanha, para além de uma junção de textos, 
com importantes elementos para nossa reflexão e para embasar 
os debates. Cuidamos de trazer alguns textos com conceitos e 
concepções principalmente sobre Extensão Universitária e 
Currículo. Colocamos também um texto com alguns elementos 
sobre a questão de Gênero, para contemplar as limitações 
encontradas na formação profissional das Engenheiras 
Agrônomas. 
 A nossa campanha não está pronta! E essa cartilha 
também não traz tudo! Nossa campanha se renova e se fortalecer 
a partir das nossas lutas e ações, da nossa atuação cotidiana nas 
universidades, do nosso estudo e reflexão... Ela não é um fim, é 
um meio... e um ponta pé. Uma construção coletiva da FEAB! 
Vamos à luta construir a Universidade dos nossos sonhos!  
 

COORDENAÇÃO NACIONAL DA FEAB 
Crato – CE – 2013/2014 

"Como sei pouco, e sou pouco, faço o pouco que me cabe me 
dando inteiro." 

S 
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A nossa campanha de Formação Profissional!  
 

“Ser militante é ser um criador. 
Ser o próprio professor e a professora. 

É entrar dentro de si com uma boa vassoura 
e retirar o lixo que acoberta o cadeado da corrente. 

É tornar-se radical e intransigente, contra a dominação. 
É ter clara a explicação de que: 

não vale a pena viver só para dar prazer a quem domina. 
É libertar o escravo 

desta mina feita em cada um de nós. 
Soltar a voz. Soltamos nós. 

Desamarrar enfim a auto-estima.” 
(Cartas de Amor: Ao Estudo, Ademar Bogo) 

 
 O debate da Formação Profissional do/a Engenheiro/a 
Agrônomo/a sempre esteve presente nos fóruns da FEAB, e é um 
debate central para a nossa federação.  Desde o inicio das 
agremiações de estudantes de agronomia se faziam debates sobre 
desenvolvimento e o tipo de formação profissional. E todas as 
mobilizações que a Federação conseguiu realizar, dialogavam 
com a questão da formação profissional, que é uma discussão 
bem aceita no meio da base estudantil.  
 Uma grande mobilização foi a do Currículo Mínimo, em 
que a FEAB paralisou 34 escolas de Agronomia em todo país, que 
passaram 8 meses sem aula. A conquista do Currículo Mínimo 
possibilitou que se tivessem cadeiras das humanas e impediu que 
se abrissem cursos privados de Agronomia.  
 Esses eram os principais debates que aconteciam nas 
escolas e sempre eram utilizados para aproximar mais 
estudantes, que entram na Universidade geralmente preocupados 
com a sua formação profissional. Por isso, a bandeira de 
Formação Profissional tem um grande potencial para o trabalho 
de base, para uma primeira aproximação a FEAB, pois ela toca as 
necessidades concretas e cotidianas do estudante em processo de 
formação, que sempre está se perguntando: “aonde vou fazer 
estágio? Aonde vou trabalhar quando me formar?”. Mas além de 
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aproximarmos os estudantes da FEAB compartilhando nossa 
condição de estudante, é necessário que tenhamos sempre em 
mente a nossa proposta de contrapor o projeto do Agronegócio na 
nossa Formação Profissional, pautando Agroecologia como nossa 
resposta a este projeto excludente do capital.  
 Ao estudarmos e analisarmos a história, visualizamos uma 
formação profissional que não é neutra, ela sempre esteve, e 
ainda hoje está a serviço de uma classe social, que não é a classe 
trabalhadora. Vemos também que a história do ensino agrícola 
caminha lado a lado com a história do desenvolvimento das 
forças produtivas no campo. Diante isso, temos que ter claro que 
a profissão que aqui discutimos, do/a profissional da Agronomia, 
não pode jamais ser discutida dissociada do debate de Projeto de 
Sociedade, pois que nossa luta no Movimento Estudantil é uma 
luta pela transformação da educação, para que esta vise a atender 
as demandas da classe trabalhadora oprimida.  
 Em 2012 aconteceu uma conferência de Extensão Rural e 
Assistência Técnica que teve 15% das suas deliberações criticando 
a formação profissional do engenheiro agrônomo. Então, a nossa 
campanha atual busca a formação de profissionais com 
consciência ambiental e ecológica, tentando relacionar com os 
grupos de agroecologia e os grupos de extensão universitária 
(grupos que vem aumentando devido a iniciativas do MEC), 
espaços onde encontramos nossos principais aliados dentro das 
universidades, e onde a FEAB também já havia influenciado para 
que em várias universidades existissem grupos de extensão 
popular, como grupos de Reforma Agrária. 
 A primeira cartilha da nossa campanha de Formação 
Profissional: “Sem Prática Não Dá, Extensão Universitária Nos 
Currículos Já!”, produzida pela Coordenação Nacional 2011/12, 
UFSM, divide esse processo histórico em cinco grandes etapas de 
forma resumida, sistemática e muito didática, deixando muito 
claro que a história desse campo da ciência e do ensino 
agrícola/agronômico se inter-relaciona a todo o momento com o 
desenvolvimento do capitalismo no campo brasileiro.  
 Agora com a nossa segunda cartilha, tentamos trazer novos 
elementos e diversos apontamentos, que são acúmulos das nossas 



   Sem a prática não dá, extensão universitária nos currículos já! 

6 

experiências ao construir a campanha desde 2012. Temos que 
refletir e ressaltar que o momento atual nos exige que observemos 
nossa organização e potencializemos nossas construções políticas, 
como essa nossa campanha de Formação Profissional. 
 Não podemos negar que temos grandes limitações no 
debate de Formação Profissional, hoje são poucas ou nenhuma 
associações, sindicatos ou federações de profissionais que tem 
como dialogar, trocar experiências sobre Formação Profissional e 
mundo do trabalho do/a Agrônomo/a. As entidades da categoria 
profissional de engenheiros/as agrônomos/as são todas 
defensoras do modelo do agronegócio, infelizmente. 
Diante do grande desafio que é construir essa campanha, 
apresentamos essa segunda cartilha, com apontamentos que 
esperamos que potencializem a construção da nossa campanha 
nas universidades. Importante lembrar que não temos aqui 
nenhuma receita, são apenas alguns apontamentos de muitos que 
tiveram suas experiências acumuladas nas nossas escolas. 
  Precisamos observar a conjuntura e nos forjar no exercício 
de ousar em torno de nossas metodologias de construção a fim de 
aproximar o estudante de Agronomia. Aprofundar na concepção 
de nossos espaços organizativos também se coloca como uma 
tarefa de todos os nossos grupos, pois só assim teremos uma 
construção unificada e consolidada em torno dos objetivos que 
temos enquanto movimento estudantil da Agronomia.  
 Que sigamos em luta na disputa da universidade, somando 
mais pessoas na FEAB e construindo a Universidade dos sonhos! 
Uma Universidade Popular!  
 

Como construir a campanha na minha 
universidade? 

 
“A indisciplina é anti-revolucionária!”  

(Os Panteras Negras) 
 

Para existir essa campanha exigirá o compromisso e 
empenho dos nossos/as feabentos/as! Não apenas do esforço das 
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Coordenações Nacionais e Regionais, ela precisa está viva no 
cotidiano dos estudantes em cada escola de Agronomia! Então 
vamos com tudo construir uma bela campanha nas nossas 
universidades!  
 
1. As duas cartilhas da nossa campanha ainda são pouco! É 
importante vê outras fontes também e criar acúmulo em torno 
dessa discussão para que no momento de alterações curriculares 
consigamos intervir no processo! 
2. Não queremos que essa discussão fique fechada dentro dos 
grupos da FEAB, não queremos acumular conhecimentos só para 
ficarmos mais sabidos e felizes com nós mesmos! Essa é uma 
discussão que diz respeito a cada estudante, e o nosso papel é 
levar esse debate ao máximo de estudantes possível! O que 
queremos é bem maior: é transformar a universidade! E para 
conseguirmos isso precisamos ter força, e ter força é para além de 
ter bons argumentos, é preciso ter número! Devemos ter como 
um dos nossos principais horizontes o enraizamento dessa 
campanha, para que cada estudante tome pra si essa construção e 
se identifique com a causa! Temos claro que para isso não basta 
apenas a vontade, e sim capacidade e a conjuntura, mas essa 
discussão parece ter uma boa aceitação na base estudantil! 
3. É necessário que os nossos militantes da FEAB estejam nas 
gestões de CA’s e DA’s, que é a representação legal dos estudantes 
perante os colegiados de cursos, e que levem e defendam a 
proposição da nossa campanha para os espaços de decisões da 
universidade! 
4. Criar grupos de extensão popular, para forçar a pauta e a 
necessidade das mudanças curriculares, bem como estar 
formando e organizando estudantes com o pé na realidade social 
dos movimentos camponeses; 
5. Abarcar a discussão para outros cursos, tendo em vista que 
essa problemática não se restringe à Agronomia. Precisamos 
enxergar nossa capacidade de mobilização e articulação, somando 
a essa discussão grupos organizados, como outras executivas de 
curso, grupos de pesquisa e extensão, grupos de agroecologia, 
PET’s, e para além desses, buscar professores parceiros, técnicos 
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e servidores, grupos da sociedade civil, os movimentos da Via 
Campesina (MST, MPA, MAB, MMC, PJR, etc..), entidades de 
categoria, como sindicatos, CREA, etc; 
6. É importante que pensemos os mais diversos métodos para 
podermos dialogar e enraizar essa campanha na base estudantil, 
abusar dos métodos e técnicas de agitação e propaganda, realizar 
oficinas de stencil, muralismos ou lambes, confeccionar 
camisetas, vídeos, faixas e cartazes, criar paródias, não ter medo 
de ousar! 
7. Essa é uma campanha importante para iniciarmos 
trabalhos da FEAB nas faculdades particulares, onde maior parte 
das vezes a instituição só garante ensino e deixa pesquisa e 
extensão de fora! Temos também esse papel de chegarmos lá!  
8. Temos que entender que nossa formação profissional é 
influenciada também por questões estruturais da universidade, 
que dizem respeito às políticas de assistência e permanência 
estudantil! Temos que ir, cada 
vez mais, nos aprofundando 
nessa discussão. A classe 
trabalhadora brasileira, nos 
últimos anos, vem tendo 
acesso à universidade, porém 
ao entrar vê que esta não lhe 
garante uma permanência nos 
estudos, os estudantes se 
deparam com um reflexo do 
projeto do capital para as 
universidades, que a vê 
sempre como um espaço 
elitizado, para os filhos de 
fazendeiros e outros filhos da elite. Temos o grande desafio de 
nos atentarmos para a nova realidade da universidade e o novo 
perfil de estudante. O projeto do capital está claro: é formar 
profissionais para contribuir no seu projeto e manter a 
universidade como espaço para poucos! Mas isso tem que mudar 
e temos o papel de denunciar essa contradição! Nossa luta é por 
uma formação crítica e por garantias de permanência na 
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universidade, para que possamos exercer nosso direito a 
educação!  
9. Rodas de conversas, Seminários de Formação Profissional 
(locais, regionais, para além de nacionais) devem ser realizados 
sempre! Espaços de discussão sobre a questão do Currículo, sobre 
Extensão Universitária, sobre Formação Profissional e a questão 
de Gênero, são apenas algumas discussões! Esses espaços 
formativos e de discussões devem ser entendidos como espaços 
para acumularmos forças, para somarmos mais estudantes nos 
grupos da FEAB, elevarmos o nível de consciência dos estudantes 
ao proporcionar o contato com discussões que talvez nunca terão 
nas salas de aula, e onde temos o dever de canalizar todas as 
discussões e angustias sobre a formação profissional para que 
consigamos de fato mudanças nos nossos currículos! Muita 
criatividade e ousadia! Vamos com tudo! 
10.  As divulgações dos espaços que realizaremos devem 
chamar a atenção dos estudantes! Temos que buscar superar a 
apatia de muitos estudantes! É importante que não usemos 
muitas palavras difíceis ou coloquemos textos complexos, temos 
que nos desafiar com o dialogo com a base estudantil, cuidar para 
que os nossos espaços sejam atrativos na divulgação e durante 
sua realização.  
11. As leituras indicadas para a nossa 
formação são livros com a temática de 
educação popular, pedagogia da 
alternância, sistematizações de experiências 
de extensão universitária e educação 
integrada, especificidades regionais, o PPP 
– Projeto Político Pedagógico da nossa 
universidade e de outras também.  Livros de 
Paulo Freire, em especifico o livro 
“Extensão ou Comunicação”. Também os materiais do Fórum de 
Pró-Reitores de Extensão das Universidades brasileiras.   
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O que é essa prática que queremos? 
 
"Ou os estudantes se identificam com o destino do seu povo, com 
ele sofrendo a mesma luta, ou se dissociam do seu povo, e nesse 
caso, serão aliados daqueles que exploram o povo." 

(Florestan Fernandes) 
 

 Construir uma campanha de formação profissional que 
paute mudanças nas diretrizes do curso de Agronomia é bastante 
complicado, pois no final, quem determina o conteúdo da 
disciplina, nesse modelo de universidade, são os professores, que 
definem a metodologia e qual a visão de mundo que irão 
relacionar ao conteúdo. E os professores no Brasil sempre 
tiveram ligados com as oligarquias, empresas, filhos de 
fazendeiros/latifundiários, que passam outra visão de mundo que 
não é a nossa. Um exemplo dessa limitação é o fato de termos 
uma disciplina de agroecologia, que não significa que 
aprenderemos agroecologia de fato. Hoje pedir mais disciplinas 
de humanas não dialogará tanto com os estudantes, como foi na 
época da nossa campanha do Currículo mínimo. 
 A formação que temos hoje é completamente alienante e 
inibi o senso critico. Ao mesmo tempo temos os nossos cursos de 
Agronomia com uma carga horária grande de aulas, boa parte 
com mais de 4.000 horas aulas (o MEC estabelece aos cursos de 
Agronomia carga horária mínima de 3.600 horas) que não 
contempla atividades extracurriculares, contribuindo para que os 
cursos de Agronomia sejam cursos extremamente teóricos. E 
temos também essa grande insatisfação com as formas como são 
ministradas as aulas práticas, que no fundo são aulas teóricas que 
só mudam de local, da sala de aula para um curral, para uma 
lavoura, etc. Aulas que não instigam e que não colocam os 
estudantes para pensar sobre os problemas sociais, não deixa os 
estudantes entenderem a complexidade dos problemas, fazendo 
que os estudantes sejam sempre mau formados, nada críticos e 
que só abaixam a cabeça e acham que a resolução dos problemas 
é aplicar as tecnologias criadas para manutenção e reprodução 
dessa lógica de agricultura. 
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 E como fazer com que essa formação alienante se torne 
uma formação crítica e que sirva para o povo? A formulação dessa 
campanha se baseia muito na experiência de estudantes no 
Uruguai, e bebendo da fonte dos setores que debatem extensão 
universitária. Pode ser que prática e extensão universitária não 
seja a mesma coisa, mas a extensão universitária é a melhor 
prática que os estudantes terão na universidade, pois coloca os 
estudantes em contato com os problemas reais, vendo a 
interdisciplinaridade das coisas, e é onde podemos confrontar a 
realidade com o conhecimento repassado dentro da sala de aula, e 
constatar que toda tecnologia, os agrotóxicos e máquinas, que 
tanto estudamos, não se encaixam na realidade de inúmeros 
camponeses, e que todas essas tecnologias que são tão 
glorificadas em sala de aula provocam e mantém vários 
problemas sociais e ambientais. Então a prática que citamos na 
campanha e que almejamos é a extensão universitária! 
 O grande intuito é termos, orientado pelo Currículo, um 
período ou carga horária destinada para a extensão onde 
possamos exercer a interdisciplinaridade. Por isso, que a FEAB 
está construindo uma campanha de Formação Profissional que 
defende a Extensão Universitária. E para nós a extensão não é 
caridade, feira ou dia do campo, pra nós a extensão é formação 
crítica. 
 A extensão universitária deve ser integral ao ensino e 
pesquisa, algo estrutural da universidade. Complicado é vê que 
nem todas as universidades tem extensão, e às vezes ficam apenas 
os professores tentando criar problemas que não são os 
problemas do povo.  
 A nossa campanha de Formação Profissional vai muito no 
que o movimento estudantil latino americano vem construindo e 
propondo, uma imersão da universidade com o povo! Que é uma 
vertente dos debates que anseia a transformação da universidade, 
colocando-a para conhecer a realidade do povo, onde os/as 
estudantes só serão críticos quando meterem o pé no barro, 
quando vivenciarem onde o povo vive, suas alegrias e 
sofrimentos. 
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Por uma extensão universitária que contemple 
as estudantes! 

 
“Mulher, se te ensinaram a ter uma voz mais suave, a amar com 
paixão e a cuidar com carinho isso não precisa ser problema, 
mas se sua voz se cala diante de outra mais forte, se o amor vira 
submissão e se o cuidado impede a luta, nem que seja por um 
instante pode ser necessário gritar, odiar e criticar com firmeza, 
por amor”. 

Lira Alli  
 

Podemos dizer que as primeiras reflexões da FEAB acerca 
da Campanha de Curricularização da Extensão foram muito rasas 
com relação as questões das mulheres. Por 
tanto vamos trazer algumas análises a esse 
respeito que não foram abordadas na 
primeira cartilha.  

Durante muito tempo as mulheres 
não foram consideradas sujeitos da 
história e estiveram, portanto, excluídas 
das narrativas dos historiadores. Neste 
sentido, o panorama da historiografia 
brasileira nas últimas décadas tem 
mudado significativamente, 
demonstrando a presença desses novos 
sujeitos, tratando não somente de dar 
visibilidade aos papéis das mulheres na 
história, mas, também, problematizando a 
história do cotidiano, as relações de 
poder, a educação, assim como os 
trabalhos de mulheres e homens (LOPES, 2007). 

Como a tempos se sabe, o curso de agronomia não foi 
fundando visando a atender as demandas das mulheres 
camponesas muito menos as das futuras profissionais da área, 
sendo que a primeira mulher só veio a ingressar no curso 40 anos 
após sua implantação no Brasil e esta não chegou sequer a 
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concluí-lo, o que nos leva a refletir sobre a imensa discriminação 
sexista e dificuldades assistenciais pelas quais esta estudante deve 
ter passado.  

Hoje em dia pouca coisa mudou, e embora as mulheres 
sejam maioria em muitos cursos de agronomia, ainda é notável a 
dificuldade que estas tem para alcançar uma formação 
profissional digna enquanto são vítimas de um sistema de ensino 
que não lhes oferecem condições para um aprendizado 
igualitário. Digo isso, porque além do machismo muito presente 
nessa área de ensino, onde em muitas Universidades as 
estudantes ao se formarem recebem um diploma com o título de 
Engenheiro Agrônomo, ainda há uma divisão acadêmica e 
profissional que diz que as mulheres não devem atuar na prática, 
mexendo com a terra, pegando na enxada ou dirigindo um trator, 
porque isso é tarefa para homem. 

Tal concepção acaba 
criando em nós, mulheres, 
um sentimento de 
impotência e ainda faz com 
que nosso aprendizado seja 
deficiente, pois muitas vezes 
nos restringimos apenas a 
tarefas consideradas 
secundárias, como as de 
assistentes ou de ficamos 
trancadas em um 
laboratório.  

Então, se a nossa formação profissional, as práticas e a 
extensão na Universidade já são tão reduzidas e já são tão sujeitas 
ao agronegócio, o que dizer da formação profissional das 
mulheres? Por que esse debate é secundarizado? Ainda temos 
muito a avançar, trazendo sempre novas reflexões e nos 
apropriando, enquanto mulheres, da campanha colocando nossas 
demandas específicas. 
 
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
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O ensino de Agronomia voltado para uma nova 
realidade.* 

 
Texto de Valdo José Cavallet, UFPR 

 
A política da pedagogia não envolve apenas “o que” ou “como” 
alguém ensina, mas os direitos dos que estão “sendo ensinados” 
de participar conjuntamente na criação do ambiente 
pedagógico.  

(Michael Apple) 
 
 O estudo da evolução histórica do meio agrário, com suas 
contradições e conflitos, possibilita o desvelamento de demandas 
sociais, econômicas e ecológicas, há tanto já existentes, ou que 
estão surgindo em decorrência do modelo de desenvolvimento 
adotado. 
 Do estudo histórico da formação agronômica destacam-se 
duas afirmações: 
1. O ensino da Agronomia, antes de tudo, é uma formação 
escolar e, como tal, tem organizado os conhecimentos e saberes a 
serem transmitidos através de currículos que expressam 
interesses de setores dominantes; 
2. O ensino de Agronomia, se por um lado possibilitou a 
formação de profissionais que contribuíram para um significativo 
avanço da produção agrícola, por outro lado, ao ignorar os 
conflitos e contradições econômicas, sociais, ecológicas e 
culturais do meio agrário, favoreceu determinados grupos em 
detrimento de outros grupos, sendo que estes últimos, se na 
literatura foram idealizados, na prática mal conseguiram ver a luz 
do dia.  
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As lutas e tentativas para a reformulação da formação 
agronômica, embora possam conter determinados avanços, têm 
se revelado pouco eficientes para mudar o paradigma. Mesmo nos 
setores dominantes, que determinam o perfil de formação das 
escolas, as críticas sobre a qualidade do novo profissional 
tornaram-se uma constante. 

Quando o modelo pedagógico não dá mais conta de formar 
um profissional desejado para um determinado setor, que 
privilegiadamente determina o perfil e outros componentes 
curriculares, o que se poderia esperar da atuação desses 
profissionais frente a demandas não objetivadas historicamente 
ou emergentes em uma nova realidade agrária? Além, 
evidentemente, do projeto curricular não contemplá-las, ainda 
nem sequer estão colocadas dentro do espaço político das 
discussões e reformulações da formação profissional. 

Dentre as condicionantes que levam as escolas a 
reproduzirem ideologicamente as condições de dominação social 
através de componentes curriculares está a proximidade da 
comunidade acadêmica dos setores que detêm o poder econômico 
e político. 

Para a superação dessa condição, precisamos do 
desenvolvimento de uma comunidade crítica do currículo, que 
colocasse no centro de suas deliberações tanto a responsabilidade 
ética e social, quanto a procura e a integração com movimentos 
culturais, políticos, econômicos e ambientais, que estejam 
trabalhando conscientemente na busca de mudanças.  

A inclusão de todos os setores e atores presentes e 
relacionados como o meio agrário, no espaço político da formação 
profissional, é um passo decisivo para superar a histórica 
submissão a que está submetida a Agronomia no Brasil. 

A participação do conjunto das representações sociais, 
relacionadas ao setor agrário, com seus conflitos, contradições e 
interesses transformará a discussão do projeto curricular numa 
área explicitamente política e contestada, possibilitando à 
Agronomia definir seus novos objetivos na tentativa de 
consolidação dos elementos constitutivos de uma profissão que 
busca a sua maturidade.  
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 Quando forem dadas as condições para que todos os 
setores relacionados com a formação do Engenheiro Agrônomo 
participem ativamente da formulação e reformulação do conceito, 
ideal e objetivos dessa profissão, será possível questionar de 
várias maneiras, de diversos ângulos e com diferentes objetivos o 
projeto curricular e os produtos da Agronomia. 
 Transgredir em relação ao modelo de formação atual da 
Agronomia é uma condição fundamental para se avançar e 
superar o entrave que pode estar acontecendo com a Agronomia : 
uma paralisia de paradigma. A paralisia do paradigma, além da 
baixa eficiência em relação aos resultados nos objetivos traçados, 
pode determinar uma constante decadência e até levar uma 
profissão à extinção. 
 O desafio para a Agronomia na atualidade é duplo: 
1. Incorporar novos desafios que lhe dê legitimação social; 
2. Construir um projeto pedagógico que possibilite formar 
um profissional em condições de contribuir frente aos novos 
desafios. 
  
 Tão importante quanto a construção de um novo modelo 
pedagógico para a Agronomia são as qualificações dos docentes 
que atuam na formação de nível superior. Proposta de formação 
profissional e de formação de docentes são complementares e 
interdependentes. Devem atuar dialeticamente na busca da 
eficácia social da educação universitária. 
 O repensar do modelo clássico de professor universitário 
em que “quem sabe um determinado conhecimento, 
automaticamente sabe ensiná-lo”, necessidade que vai se 
evidenciando progressivamente diante dos desafios de uma nova 
realidade, tem-se constituído em um campo de pesquisa próprio e 
já conta com significativos trabalhos. Estes trabalhos 
demonstram que, além do conhecimento específico de uma 
determinada área, o professor deve ter uma formação pedagógica 
e uma compreensão política condizentes com os desafios do 
processo de ensino-aprendizagem, na sociedade contemporânea. 
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(*) Texto cedido para esta cartilha. Compõe a Tese: “A 
FORMAÇÃO DO ENGENHEIRO AGRÔNOMO EM QUESTÃO: A 
expectativa de um profissional que atenda as demandas sociais do 
século XXI” de Valdo José Cavallet. 
 

Perfil Do Profissional Para Atuar Em 
Agroecologia: Um Novo Desafio Às Escolas De 

Ciências Agrárias 
 

Eli Lino de Jesus* 
 
 Há mais de dez anos, a AS-PTA e a Rede PTA tem aluado 
na perspectiva da formulação de modelos de desenvolvimento 
mais adequados às necessidades dos pequenos agricultores, visto 
que o modelo de agricultura agroquímico, conhecido como 
Revolução Verde, não conseguiu cumprir seus objetivos, quais 
sejam: reduzir a fome no mundo e melhorar o nível de vida das 
populações e dos agricultores, em particular dos países pobres.  
 O que esse modelo efetivamente conseguiu foi estabelecer 
verdadeiros impérios econômicos, tanto em nível da produção de 
insumos, quanto em nível da comercialização de produtos 
agrícolas. Paralelamente a esse processo violento de 
"modernização" agrícola, o qual ficou conhecido em alguns 
círculos como "modernização conservadora", observa-se um 
aumento dramático da pobreza, especialmente no Terceiro 
Mundo, um aumento na concentração da terra e do capital e um 
enorme êxodo rural, com as consequências de marginalização e 
violência que todos conhecemos, nos grandes centros urbanos do 
Brasil e em muitas outras regiões do mundo. Os aumentos de 
produtividade promovidos pela Revolução Verde foram 
apropriados por uma minoria, em detrimento da grande maioria 
dos produtores agrícolas, servindo esse modelo para aprofundar 
os já graves problemas de disparidade econômico-social que o 
processo de colonização e desenvolvimento brasileiro tem 
reservado a seu povo. 
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 Mas os aspectos socioeconômicos não são os únicos 
afetados pelo modelo agroquímico de produção. Os impactos 
causados ao ambiente podem ser avaliados através de alguns 
indicadores como: destruição da biodiversidade, perda de 
material genético de potencial agrícola, poluição de solos e águas, 
erosão e contaminação de alimentos de milhares de agricultores 
que manipulam os agrotóxicos, na maior parte das vezes sem 
nenhum tipo de proteção. Apesar do uso abusivo e prolongado de 
pesticidas, as pragas não vêm diminuindo, pois, segundo GOULD 
(1990) citando dados de GEORGHIOU (1986), havia, em 1985, 
cerca de 400 espécies de insetos e ácaros com resistência a pelo 
menos um inseticida. 
 Talvez seria melhor esclarecer o que nós entendemos por 
Agroecologia. Num sentido restrito, poder-se-ia defini-la como a 
união da Ecologia com a Agricultura ou como diria Altieri (1987): 
"a teoria ecológica aplicada ao manejo de sistemas agrícolas". 
Num sentido mais amplo, os fatores socioeconômicos, políticos e 
culturais, ou seja, o homem deve estar inserido com destaque no 
conceito de Agroecologia, visto que não existe agroecossistema 
sem a ação antrópica. Assim, o Paradigma Agroecológico não 
pode ser concebido apenas como interação de fatores eco-bio-
físico-químico-climáticos. Segundo FREIRE (1988), "não é 
possível dicotomizar o homem do mundo, pois um não existe sem 
o outro... o homem é o ser da transformação do mundo, é o ser da 
PRAXIS da ação e reflexão".  
 Nós da AS-PTA consideramos a Agroecologia como um 
novo Paradigma, ainda em construção, o qual. apoiando-se em 
recentes descobertas científicas e incorporando os conhecimentos 
tradicionais dos agricultores, busca um desenvolvimento 
harmônico, ecologicamente equilibrado e estável, justo 
socialmente, democrático e participativo, no qual o trabalho dos 
agentes, baseia-se no diálogo com as comunidades rurais. 
Adotamos o termo Agroecologia por considerarmos mais 
completo e preciso do que Agricultura Alternativa, usado no 
início do PTA na falta de denominação mais adequada (JESUS, 
1987; JESUS, 1985). Consideramos Agricultura Sustentável e 
Desenvolvimento Sustentado termos que tem sido apropriados 
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por diferentes setores e interesses, com múltiplos fins e sentidos, 
gerando muita confusão. 
 Segundo ISON (1990), os educadores agrícolas, tanto da 
área das Ciências Sociais quanto das Ciências Naturais, acreditam 
que a formação deve iniciar-se sempre através dos blocos de 
ciências básicas, química, física, economia e biologia, e somente 
depois poderiam os estudantes ter contato com uma ciência 
emergente e complexa como a Agricultura. Esse ponto de vista 
contrasta com um outro, segundo o qual o conhecimento 
(formação) é um produto social que não pode ser isolado dos 
processos nos quais é gerado - é dialético.  
 Dessa forma, o conhecimento é um produto do 
aprendizado, que por sua vez é um longo e contínuo processo, que 
dura toda a vida. Evidentemente que esses conhecimentos básicos 
são fundamentais ao profissional de Ciências Agrárias, no 
entanto, se eles não forem ligados à realidade concreta, ficarão 
algo perdidos, até que o aluno passe pelas cadeiras 
profissionalizantes e essas venham a exigi-lo, momento em que 
provavelmente o aluno já os tenha esquecido. Por outro lado, os 
próprios professores vão se afastando da realidade da agricultura, 
seja em relação às questões naturais (ecológicas, biológicas, etc.), 
seja em relação às questões sociais. Esse afastamento não deve 
ocorrer, pois o ensino das Ciências Agrárias exige esse movimento 
pendular TEORIA-PRÁTICA-TEORIA-PRÁTICA... 
 O modelo problematizador (BORDENAVE, 1993), através 
do qual o aluno primeiro entra em contato com a realidade 
concreta, para depois passar pela TEORIA/TEORIZAÇÃO e a 
partir daí encontrar as respostas mais adequadas aos problemas a 
serem enfrentados no trabalho com os agroecossistemas, é muito 
mais adequado às necessidades de formação de profissionais 
aptos a atuar na área agrícola/agrária e, especialmente, daqueles 
que querem dedicar-se à Agroecologia.  Isso não que dizer que 
uma base sólida em Ciências Naturais ou Ciências Sociais seja 
dispensável, pelo contrário, a atuação em Agroecologia exigirá um 
esforço ainda maior, tanto dos docentes quanto dos estudantes, 
dada a necessidade de integração e inter-relacionamento dos 
conhecimentos. Nesse caso, a alternativa mais fácil seria, ao 
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mesmo tempo em que as escolas fornecem esse arcabouço 
teórico-formal nas ciências básicas, oferecer uma disciplina 
(Introdução às Ciências Agrárias, por exemplo) na qual os 
estudantes travariam contato com aspectos importantes do seu 
futuro mundo profissional. Palestras, visitas e viagens de estudo 
também podem ser boas opções; essas iniciativas vem sendo 
adotadas com sucesso em algumas escolas de Ciências Agrárias 
do Brasil. 
 Um outro aspecto, ainda dentro da problemática 
pedagógica, remete à relação professor - aluno. Se todos 
defendemos um modelo metodológico participativo, democrático 
e dialógico, conforme FREIRE (1988), para trabalho com os 
agricultores, não pode ser diferente no que toca à relação em sala 
de aula. Para repensar a educação agrícola, deve-se buscar atingir 
três aspectos importantes, segundo ISON (1990):  
a) Dar maior autonomia ao processo de aprendizado, de 
forma que a responsabilidade, liderança, criatividade e 
inovatividade dos alunos sejam estimuladas e não reprimidas. 
Isso requer que os "currículos" sejam centrados no processo de 
aprendizagem e não na figura do  professor. 
b) Centrar o foco na aplicação de conceitos ou conhecimentos 
a situações ou problemas concretos. Esse modelo centra o sistema 
de aprendizado nos problemas a serem solucionados; a natureza 
do problema e as necessidades do(s) cliente(s), incluindo-se aí o 
aluno, determinam o conteúdo. O processo de aprendizado é 
duradouro, para toda a vida, e os aprendizes estarão muito bem 
direcionados caso saibam inicialmente COMO APRENDER e caso 
descubram algo sobre o seu próprio estilo de aprendizado. 
c)  Os processos de avaliação necessitam ser alterados de 
forma a dar maior responsabilidade e poder aos estudantes e 
encorajá-los a entender o mundo real de uma forma ampliada e 
não apenas fornecer os conhecimentos para que passem nos 
exames.  
 
 Evidentemente, não é possível formar super-agrônomos, 
que tudo sabem e tudo podem; seres iluminados, capazes de, com 
um toque de varinha de condão, resolver todos os problemas. Mas 
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é possível apontar algumas características que o profissional de 
Ciências Agrárias deve apresentar para desempenhar o trabalho 
de apoio ao desenvolvimento, dentro da ótica das ONGs de apoio 
ao desenvolvimento e, em especial, da AS-PTA e Rede PTA:  
a)  Deve ter uma sólida formação em ciências básicas 
(matemática, física, química e biologia). 
b) Deve ter uma sólida e ampla formação em Ecologia Geral, 
Ecologia Agrícola, Genética. Bioquímica e Fisiologia (Animal e 
Vegetal). 
c) Deve ter uma sólida formação humanística, conhecendo os 
princípios básicos da filosofia, sociologia, antropologia e 
economia, podendo compreender como as tradições culturais 
devem ser tratadas e respeitadas e como os grandes humanistas 
pensaram os grandes problemas e dilemas da humanidade. 
Evidentemente, os cursos não podem ter uma conotação política 
partidária ou faccionária (direita, centro, esquerda), mas deve dar 
ao aluno os instrumentos para que ele compreenda como os 
processos sócios – político -econômico - culturais operam, para 
que cada um possa decidir livremente em que direção atuar. 
 
 A Universidade representa a diversidade de opiniões e 
posições, mas não pode ser uma estrutura monolítica, possuidora 
de uma verdade absoluta (no caso o modelo agrícola 
convencional), aplicável a todas as situações e circunstâncias e 
impermeável à crítica e à avaliação. Isso seria a anti-ciência, a 
anti-universidade, pois uma das premissas do cientista é duvidar 
e desconfiar sempre. Não existem verdades absolutas, tudo é 
relativo e em constante mutação, e, se as pessoas assim pensarem 
e agirem, criam-se as condições para as transformações e o 
surgimento de novos paradigmas para a necessária evolução.  
 Todas as tentativas de enrijecimento e ideologização da 
ciência causaram grandes estragos à humanidade, basta ver os 
exemplos do Nazismo, no qual Hitler acreditava numa ciência 
ariana e superior, perseguindo os cientistas judeus (Einstein foi 
apenas um exemplo, mas não o único, ele teve de mudar-se para 
os Estados Unidos). Outro exemplo vem da União Soviética, na 
qual Stalin e Lisenko acreditavam na formulação de uma ciência 
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socialista soviética em oposição a uma pretensa ciência burguesa. 
As ideias de Lisenko aplicadas à agricultura (que resgatavam 
alguns conceitos de Lamark) levaram, segundo alguns analistas, a 
resultados negativos que a ex-URSS levou anos para superar.  
 Evidentemente, esses exemplos mencionados são 
extremos, mas um bom curso de Agronomia deve ser capaz de 
mostrar ao estudante os grandes interesses econômicos que se 
movem por trás da agricultura convencional para a venda de 
agroquímicos, assim como esses interesses voltam-se hoje para as 
biotecnologias e o patenteamento de seres transgênicos, 
buscando a manutenção e ampliação de seu poder econômico e 
tecnológico.  
 Ciência e Tecnologia são, cada vez mais, poder, e os alunos 
devem ser esclarecidos sobre esses fatos. 
d)  Os profissionais voltados para a Agroecologia devem ser 
capazes de analisar problemas concretos e devem ter capacidade 
de analisar e sintetizar, obtendo daí soluções para os desafios 
enfrentados no manejo dos agroecossistemas.  
e) Deve ter capacidade de cooperar com as comunidades 
rurais, respeitando o seu conhecimento tradicional. Deve haver 
um grande esforço em não impor soluções prontas e exógenas. 
Muitos erros e muitos recursos já foram desperdiçados, embora 
partindo-se de iniciativas de apoio bem intencionadas, pelas 
dificuldades dos técnicos em valorizar e aproveitar o 
conhecimento camponês. Esse conhecimento resgata um grande 
elenco de  soluções criativas, que a Ciência Agronômica 
tradicional tem ignorado e que deve ser  incorporado tanto aos 
trabalhos científicos (pesquisa) quanto às preocupações dos 
agentes da extensão rural. 
f) O Agrônomo-Agroecologista deve ter uma visão 
Sistêmica/Holística, em oposição à visão do especialista, assim 
como também diferente da visão generalista. Muitas vezes os 
estudantes recebem toda uma sólida formação nos 
conhecimentos básicos e nos profissionalizantes, mas falta 
costurar esses conhecimentos, ligando-os de forma orgânica, 
observando-se o funcionamento e as conexões necessárias.  
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 O Agroecólogo precisa compreender que uma determinada 
tecnologia de manejo do solo poderá trazer consequências graves 
para a Sustentabilidade do sistema, pois pode expor 
demasiadamente esse solo a ação da chuva e do sol, com 
consequências para a meso e micro fauna. Ou então que um 
excesso de adubação nitrogenada poderá trazer consequências na 
incidência de pragas e doenças, ou que o uso de inseticidas 
poderá provocar o surgimento de novas pragas ou o aparecimento 
de indivíduos tolerantes ou resistentes ao inseticida na população 
tratada, ou que uma determinada tecnologia de alta eficiência na 
colheita dos produtos agrícolas (cana-de-açúcar, por exemplo) 
poderá causar graves e dramáticos problemas sociais 
(desemprego, fome). 
 Normalmente o enfoque do especialista (e é preciso 
lembrar que a maior parte dos professores são especialistas M.S e 
Ph.D) tem uma tendência de valorizar extremamente sua 
especialidade (o que em si não e todo mau), mas tende a esquecer 
as consequências dessa inovação ou proposição nas vizinhanças. 
Esses efeitos podem causar impactos sociais, econômicos, 
culturais, psicológicos e ambientais, entre outros. O Agroecólogo 
deve estar pronto para tentar prever esses impactos e avaliar suas 
consequências e, se possível, evitá-los. 
 Para poder desempenhar essas tarefas os estudantes 
deverão receber não apenas uma formação humanística, que 
permita compreender os problemas econômico-sociais e suas 
ligações com os aspectos culturais, suas implicações políticas e 
ambientais, mas também deverão receber um instrumental 
metodológico adequado a esse tipo de abordagem. Nas disciplinas 
profissionalizantes da área do desenvolvimento agrícola, os 
alunos devem ter acesso aos métodos de Diagnóstico 
Participativo, Pesquisa Participativa, assim como de outros 
métodos de trabalho comunitário.  
 Durante muitos anos a crítica feita ao modelo agroquímico 
de agricultura sempre partia de uma crítica ao modo capitalista 
de produção, com a exploração dos agricultores, dos 
trabalhadores rurais e a maximização dos lucros a qualquer custo 
ambiental. No entanto, nas sociedades dita socialistas ou de 
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economia central - planificada (ex-URSS e bloco europeu 
oriental), os mesmos princípios de simplificação da paisagem 
(monoculturas), uso de maquinaria pesada, uso de elevadas doses 
de fertilizantes minerais e agrotóxicos, predominaram tanto nas 
grandes fazendas estatais quanto nas grandes cooperativas 
pertencentes aos agricultores. A mesma racionalidade, o mesmo 
reducionismo positivista, embora sendo sociedades que se 
baseavam filosoficamente na antítese do positivismo, na dialética 
e no materialismo histórico. Isso não impediu que essas 
sociedades cometessem os mesmos erros cometidos sob o 
capitalismo. Até mesmo em Cuba, o sistema de produção de cana-
de-açúcar foi todo adaptado a esse modelo intensivo de produção 
(monocultura, maquinaria pesada, agrotóxicos, fertilizantes 
industrializados, etc.), e hoje, devido ao desmoronamento do 
bloco socialista e ao fim das relações econômicas privilegiadas 
que Cuba tinha com esse bloco, a situação econômica está 
extremamente delicada, fazendo com que o próprio Ministério da 
Agricultura cubano assuma a Agricultura Orgânica como meta a 
ser implantada em toda a Ilha.  
 A experiência mostra que grandes propriedades e extensas 
áreas de monoculturas não são adequadas a uma agricultura 
equilibrada. Os países ou as regiões que conseguiram ou 
conseguem manter estruturas de pequenas e médias 
propriedades diversificadas conseguem também uma melhor 
estabilidade econômico social. Basta comparar as áreas do sul do 
Brasil (Santa Catarina e algumas regiões do Paraná e Rio Grande 
do Sul), onde predominam midi e minifúndios, com regiões onde 
predomina a monocultura tradicional (cana em Pernambuco e no 
norte fluminense, soja no Cerrado), para perceber a maior 
estabilidade dos sistemas diversificados. 
 Evidentemente que esses modelos estão ligados a fatores 
climáticos, topográficos e culturais, pois os colonizadores da 
região sul vieram da Europa, onde eram pequenos agricultores. 
“Curiosamente, essas populações viviam tempos difíceis na 
Europa, eram uma espécie de “sem- terra”, e o governo imperial 
brasileiro fez na época uma espécie de Reforma agrária 
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internacionalista”, coisa que nunca foi feita para o próprio povo 
brasileiro. 
 Recentemente, tanto o desmoronamento do bloco 
socialista (que iniciou com a Glasnost de Gorbachov em 1985/90) 
quanto as políticas neoliberais (datadas do início do anos 80 com 
Regan nos EUA e Thatcher no Reino Unido) colocaram novos 
desafios à agricultura mundial. Com efeito, observamos a 
desestabilização da agricultura familiar nos países ricos (EUA, 
Europa especialmente) e o aumento médio do tamanho das 
propriedades, assim como o fortalecimento da agricultura 
empresarial. Nos EUA, um grande número de pequenos e médios 
produtores "faliu" nos anos 80 e um grande número de bancos 
agrícolas estão também quebrados. Isso é o retorno a uma espécie 
de "darwinismo-econômico", que permite apenas a sobrevivência 
dos mais aptos. Isso, no entanto, esconde que esses "mais aptos" 
são os mais capitalizados, subsidiados e capazes de "competir". 
Não é difícil imaginar o que esse modelo vai reservar aos 
pequenos campesinos da África, Ásia e América Latina, quando se 
assiste os pequenos agricultores americanos, suíços, alemães, 
franceses, etc, tendo que abandonar suas propriedades, em 
função de "ajustes estruturais" ligados ao modelo "neoliberal". 
 Um curso de agronomia voltado para a discussão da 
Agroecologia deve ter esses problemas como pauta de debate, 
pois esses ajustes estão afetando a agricultura mundial, e a 
brasileira não é exceção. 
 Como podem as Escolas de Agronomia enfrentar esse 
desafio? 
l) Inicialmente, os cursos de Agronomia devem voltar-se para a 
realidade concreta, devem buscar inserir-se no seu contexto local, 
regional, estadual, nacional e internacional. Toda essa discussão 
anterior foi para ressaltar esse fato. A visita a agricultores, 
cooperativas e CEASAS, os estágios supervisionados em 
propriedades agrícolas, as vivências, os trabalhos de monografias 
de graduação, não somente com pesquisa, mas incluindo esse 
trabalho de inserção nas comunidades, devem ser priorizados. 
Isso vai aumentar a interação Sociedade-Universidade, tirando 
muitas escolas do isolamento e permitindo tanto uma maior 
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atuação em nível de extensão rural quanto o direcionamento de 
pesquisas voltadas para esses problemas concretos, aumentando 
a interação cientista-pesquisa-comunidade. Muitas vezes, o 
cientista-professor, pela formação especializada, acaba seguindo 
um caminho de pesquisa voltado para a interação com a indústria 
de agroquímicos e não para a busca de soluções alternativas que 
são demandadas por diversas comunidades de agricultores, que 
não podem (razão econômica) ou não querem (razão 
"ideológica") usar as soluções da agroquímica. Quando a 
universidade busca a comunidade (e vice-versa), abre-se a 
possibilidade do diálogo, os cientistas-professores descem do 
pedestal e os agricultores-comunidade saem da posição de vítima 
e colocam-se na posição de cidadãos com seus direitos de 
demandar atenção e reivindicar soluções para seus problemas. 
Essa "busca" das comunidades deve incluir tanto aquelas 
desorganizadas quanto as organizadas (cooperativas, sindicatos, 
associações, etc.).  
 
2) Em segundo lugar, as universidades (estudantes, professores, 
funcionários) devem buscar as tecnologias alternativas e as 
experiências bem sucedidas (e também aquelas que não tiveram 
êxito), na produção, transformação e comercialização de produtos 
agrícolas. Essas tecnologias devem ser estudadas, avaliadas, e, se 
possível, otimizadas, levando-se esses resultados às comunidades 
rurais, tão rápido quanto possível. 
 
3) As universidades devem buscar integrar, cada vez mais, as 
preocupações agroecológicas em seus "currículos" e em suas 
preocupações cotidianas. As estratégias que cada escola montará 
para esse objetivo poderão variar de lugar para lugar, e algumas 
das possibilidades seriam: criação de disciplina específica, 
programas de pesquisa, programas de extensão, programas de 
pós-graduação "lato senso" (especialização) e "stricto senso" 
(mestrado e doutorado) e cursos de Agronomia com ênfase em 
agroecologia. Dessa forma, são várias as possibilidades, e em cada 
caso certamente haverá uma ou outra solução mais adequada. 
Segundo KUHN (1970), o paradigma é a mais ampla unidade 
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conceitual da Ciência, da qual derivam métodos, campo de 
questões e modelos de soluções. Assim, acreditamos que a 
agroecologia é o novo Paradigma Agrícola, que, embora em 
construção, prepara-se para suplantar o paradigma da 
Agroquímica ou da Revolução Verde. Acreditamos que essa é a 
Agricultura do Futuro, que pode ser encarada como pós-modema 
ou pós-industrial. Já existem elementos suficientes para que as 
escolas de Ciências Agrárias aceitem esse desafio e colaborem 
decisivamente para a sua implantação. As experiências ora em 
andamento no mundo e em menor escala no Brasil (veja JESUS, 
1992) são exemplos bastante significativos do quanto as 
Universidades tem avançado, mas mostram também o quanto 
ainda é necessário realizar nessa direção.  
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O que é Extensão Universitária? 
  
“A extensão universitária é parte orgânica do currículo na 
formação de educadores e profissionais, pois a partir de sua 
dinâmica social se dar a produção das relações 
interdisciplinares entre as práticas de ensino e pesquisa, 
caracterizando-se como o elo de integração do pensar e fazer, da 
relação teoria-prática na produção do conhecimento.” 

Edineide Jezine  
  
 
 As mudanças políticas, econômica e sociais que 
aconteceram nos últimos 30 anos no Brasil inflenciaram nas 
discussões teóricas sobre Extensão Universitária, principalmente 
se a Extensão deve ser ou não caracterizada como uma função da 
universidade. Diante disso, segundo JAZINE (2004), se formulou 
três concepções de extensão universitária: as concepções 
assistencialista, acadêmica e mercantilista. Essas três concepções, 
construídas historicamente, se incorporaram na prática curricular 
das atividades universitárias e expressam diferentes perspectivas 
ideológicas de universidade/extensão universitária e da relação 
universidade e sociedade. 
  
A concepção assistencialista  
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 Nessa perspectiva, a extensão universitária é considerada 
como um “compromisso social” da universidade, que deve ser 
responsável por intervenções extra-muros, muitas vezes 
intervenções substitutivas da ação governamental. Essa 
concepção é inflenciada pelo modelo americano de extensão 
cooperativa, que considera a prática universitária como prestação 
de serviços sob a forma de cursos práticos, conferências e serviços 
técnicos e assistenciais.  
 A prestação de serviços é a única forma de promover a 
integração universidade com a sociedade, e prestar serviços é 
considerado a função da universidade. A prática extensionista, 
que se estabelece como prioridade, é a busca de solução para os 
problemas sociais e a relação universidade e sociedade tende a ser 
unívoca, girando em torno do “atendimento de necessidades 
sociais emergentes”, como fica evidente em várias universidades 
através dos seus programas, atividades e eventos organizado, que 
atendem carentes e desempregados, promovendo cursos 
profissionalizantes, assistência técnica e serviços assistenciais. 
 Essa é uma concepção bastante presente em projetos de 
extensão nas nossas universidades, mas se observa atualmente 
uma mudança de concepção, evidenciando a necessidade de outra 
postura para extensão universitária, a extensão que se paute pelo 
princípio educativo, entendido como Gramsci como a relação 
teórico-prática, proporcionando um novo pensar e fazer, capaz de 
desenvolver uma concepção histórica de sujeito e sociedade. 
 A perspectiva é que a extensão universitária deixe ter uma 
função assistencialista, que acontece uma vez ou outra, e passe a 
cumprir um papel acadêmico, que compõe o pensar e o fazer do 
estudante universitário. Constituindo a extensão como parte 
integrante do currículo em uma perspectiva de 
interdisciplinaridade e indissociabilidade entre ensino e pesquisa.  
 
A concepção acadêmica  
 
 Nessa perspectiva, a extensão universitária é colocada 
como fundamental na relação teoria-prática, na perspectiva de 
uma relação dialógica entre universidade e sociedade, como 
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oportunidade de troca de saberes. A extensão é considerada um 
processo educativo, os projetos de extensão baseados na 
concepção acadêmica objetivam relacionar os diversos saberes, 
em uma íntima relação da produção do conhecimento com a 
realidade social. 
 A extensão universitária não pode se constituir como uma 
atividade menor na estrutura universitária, a ser realizada por 
professores sem titulação, nas sobras de tempo disponível e onde 
o trabalho junto às comunidades carentes é uma solidariedade 
individual. Nessa concepção a extensão passa a se constituir parte 
integrante da dinâmica pedagógica curricular do processo de 
formação e produção do conhecimento, envolvendo professores e 
alunos de forma dialógica, promovendo a alteração da estrutura 
rígida dos cursos para uma flexibilidade curricular que possibilite 
a formação crítica. 
 Mesmo essa concepção vindo numa tentativa de superar a 
concepção assistencialista, a concepção acadêmica não nega o 
compromisso social que as universidades devem ter com as 
classes populares.  Assim, o caminho não é unilateral da 
universidade para a sociedade, como acontece na concepção 
assistencialista, mas há a preocupação em ouvir as expectativas 
produzidas pela sociedade, bem como em valorizar o contexto em 
que as atividades se inserem, na busca de uma relação de 
reciprocidade, mutuamente transformadora, em que o saber 
científico possa se associar ao saber popular, a teoria à prática em 
um constante movimento dialético permeado pela realidade 
social e a experiência do pensar e fazer. 
 Na concepção acadêmica a perspectiva ideológica não é 
mais a mesma da concepção assistencialista, embora se priorize a 
comunidade carente, trabalha-se junto a ela no sentido de 
potencializar a sua organização política e autonomia. Assim, tanto 
a universidade como a extensão universitária ganham um novo 
sentido, deixam de ser redentoras da sociedade e passam a ser 
instrumento capaz de promover a organização política, social e 
cultural dos grupos desagregados, a partir da relação entre a alta 
cultura e cultura popular, entre teoria e prática, estabelecendo o 
“nexo instrução-educação”, que para Gramsci: “representado pelo 
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trabalho vivo do professor, na medida em que o mestre é 
consciente dos contrastes entre o tipo de sociedade e de cultura 
que ele representa e o tipo de sociedade e cultura representado 
pelos alunos, sendo também consciente de sua tarefa, que 
consiste em acelerar e em disciplinar a formação da (criança) 
conforme o tipo superior em luta com o tipo inferior”. 
 Os princípios da integração ensino-pesquisa, teoria e 
prática que embasam na concepção de extensão como função 
acadêmica da universidade, e revelam um novo pensar e fazer, 
que se consubstancia em uma postura de organização e 
intervenção na realidade, em que a comunidade deixa de ser 
passiva no recebimento das informações/conhecimentos 
transmitidos pela universidade e passa a ser, participativa, crítica 
e construtora dos possíveis modos de organização e cidadania. 
 A confirmação da extensão como função acadêmica da 
universidade não passa apenas pelo estabelecimento da interação 
ensino e pesquisa, mas implica a sua inserção na formação do 
aluno, do professor e da sociedade, na composição de um projeto 
político-pedagógico de universidade e sociedade em que a crítica 
e autonomia sejam os pilares da formação e da produção do 
conhecimento. Tarefa que se torna desafiante para a extensão, 
pois sem ter a função específica do ensino deve ensinar, sendo 
elemento de socialização dos conhecimentos. 
 E sem ser pesquisa, deve pesquisar para buscar os 
fundamentos das soluções dos problemas da sociedade. Nesse 
sentido, a interação ensino-pesquisa-extensão é o pilar que 
alicerça a formação humana/profissional, bem como a interação 
universidade e sociedade, no cumprimento da função social da 
universidade. 
 Assim, a extensão como uma função da universidade, 
objetivando se firmar a partir da concepção acadêmica, inserida 
no contexto de contradições inerentes ao próprio processo de 
produção do conhecimento em uma sociedade capitalista, busca 
uma nova dimensão de universidade, sociedade e sujeito, 
consubstanciada na perspectiva ideológica do “compromisso 
social” como instituição pública, viabilizando a organização 
política do grupo, em que além da promoção de uma consciência 
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crítica se almeja a intervenção na realidade em uma perspectiva 
transformadora e libertadora, da autonomia do sujeito.  
 O trabalho da extensão universitária numa perspectiva 
acadêmica pretende assim, ultrapassar o limite da ciência técnica, 
do currículo fragmentado e da visão de homem como objeto a ser 
manipulado, encaminhando-se para uma visão multidimensional, 
em que as dimensões político-social-humana estejam presente na 
formação do sujeito, concebido como ser histórico. 
 Assim, reafirmamos a Extensão universitária como 
processo definido e efetivado em função das exigências da 
realidade, indispensável na formação do aluno na qualificação do 
professor e no intercâmbio com a sociedade, o que implica em 
relações multi, inter ou transdisciplinar e inter-profissional. 
 Também ressaltamos, que para a institucionalização de 
uma extensão verdadeiramente acadêmica, se exige, 
naturalmente, uma intensa articulação interna das universidades 
(estudantes, professores, servidores, pró-reitores de extensão) e 
externa às universidades (movimentos sociais do campo e da Via 
Campesina, entidades da categoria profissional, sindicatos), tanto 
na formulação de uma política pedagógica onde de fato a 
indissociabilidade entre a extensão, o ensino e a pesquisa se 
materializem; quando na formulação de parcerias de dimensão 
interinstitucional, e na integração com os agentes sociais dos 
projetos de extensão. 
  
A concepção mercantilista 
 
 Nessa perspectiva, não mais se acentua a preocupação no 
atendimento às necessidades sociais da comunidade, a exemplo 
da concepção assistencialista, ou mesmo a integração do ensino-
pesquisa, da relação universidade e sociedade e/ou da relação 
teoria-prática, em uma perspectiva dialética, como proposto pela 
concepção acadêmica.  
 É uma concepção ideológica que tem se constituído frente 
às exigências da sociedade capitalista globalizada, acentua-se a 
dimensão exterior à universidade, bem como os aspectos 
econômicos e de parcerias com outras instituições, deixa-se de 
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privilegiar o atendimento aos grupos excluídos e passa a tratar a 
todos como consumidores. Dessa forma, o produto da 
universidade transforma-se em mercadoria a ser comercializada e 
a extensão passa a ser um dos principais canais de divulgação e 
articulação comercial. 
 A extensão passa a ser considerada a principal ferramenta 
de articulação de parcerias entre a universidade e setores 
externos da sociedade na busca de financiamentos e 
institucionalização das atividades extensionistas. Tal perspectiva, 
para alguns Pró-Reitores de Extensão, tem-se tornado inevitável, 
primeiro pelo encolhimento do Estado, segundo pelo 
fortalecimento do mercado e terceiro pelo desenvolvimento de 
tecnologias, que passam a requerer da universidade, como 
instância produtora de conhecimentos, respostas às demandas 
geradas pela nova ordem econômica, tanto em termos de 
formação profissional como em termos de produto destinado à 
sociedade. 
 Essa concepção de extensão universitária traz em seu 
contexto a formação ideológica de um projeto de privatização da 
universidade, que substitui a possibilidade de igualdade de acesso 
pelo pagamento de taxas e pela adoção de outros instrumentos 
que não representam a identidade de uma universidade pública e 
gratuita.  
 Justifica-se essa concepção a partir das transformações 
econômicas e políticas de globalização da economia, abertura dos 
mercados, flexibilização do trabalho e redução dos gastos do 
Estado com as instituições sociais, ocorridas no contexto da 
sociedade brasileira a partir das políticas neoliberais, que têm 
provocado significativas mudanças no que se refere ao papel 
social da universidade e da extensão universitária, bem como na 
forma e nos mecanismos de promoção da interação universidade 
e sociedade, gerando implicações de cunho teórico e 
metodológico na prática curricular. 
  
 E aí, qual concepção de Extensão Universitária 
defendemos? 
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 É importante refletir, discutir e analisar as concepções 
ideológicas de universidade e extensão universitária, detendo-se 
nas implicações que tais concepções podem trazer para a prática 
curricular universitária, no sentido da perspectiva do tipo de 
formação, de sujeitos e sociedade que se pretende desenvolver.  
 O desafio que se impõe às universidades brasileiras e à 
extensão universitária é o de procurar ser elemento articulador da 
comunicação entre teoria-prática, universidade-sociedade, 
construindo a teoria da reciprocidade, integração do pensar, fazer 
e viver a partir do rompimento da dimensão dicotômica, dualista 
e fragmentada que tem sido implementada no cotidiano 
universitário. 
 A partir das abordagens teóricas apresentadas, pode-se 
encontrar na extensão três concepções ideológicas que foram 
incorporadas nos diversos contextos históricos e se entrecruzam 
adquirindo materialidade nas práticas extensionistas das 
universidades. 
 A primeira concepção constitui-se desde a origem da 
extensão sob a ótica do atendimento às demandas sociais por 
intermédio da prestação de serviços, passando de uma dimensão 
transformadora-redentora da sociedade para uma 
assistencialista-conservadora, uma vez que as ações 
extensionistas em sua maioria são voltadas para a manutenção de 
desigualdades sociais. Nessa concepção, as ações extensionistas 
caracterizam-se por programas e atividades que acontecem vez ou 
outra nas comunidades, objetivando a “resolução” imediata e 
paliativa de problemas sociais, sem discussão previa dos fatores 
que provocam desigualdades sociais, nem incentivo a formas de 
intervenção organizada, daí serem denominadas assistencialistas. 
 A segunda concepção, formulada inicialmente no bojo dos 
movimentos sociais, via na relação universidade/extensão 
universitária – sociedade, trata-se de concepção que influenciou a 
formulação do conceito de extensão universitária elaborado pelo 
Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 
Públicas Brasileiras, é defendida por muitos estudiosos e também 
é  a concepção que temos que defender nas nossas universidades. 
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 A terceira concepção tem-se formado ao longo das 
mudanças ocorridas na estrutura do Estado e da sociedade, em 
concomitância com a luta da extensão para confirmar-se como 
função acadêmica com o mesmo nível de valorização do 
ensino/pesquisa. Concebe as ações como atendimento às 
demandas advindas da sociedade, que não são mais vistas como 
carências sociais, mas como novas expectativas de serviços 
geradas pela sociedade capitalista globalizada. A parceria ou 
venda de serviços seria o meio de articular a universidade aos 
demais setores da sociedade civil, tornando-a uma produtora de 
bens e de serviços, concepção aqui denominada mercantilista. 
 Nesse sentido, as concepções extensionistas abordadas 
expressam ideologias circulantes nos diversos contextos 
históricos e se evidenciam nas práticas extensionistas das 
universidades e nas abordagens teóricas elaboradas pelos 
estudiosos do assunto, enquanto uns defendem a extensão como 
função acadêmica da universidade, com o papel de integrar 
ensino/pesquisa/extensão, outros concebem a extensão inerente 
ao processo de ensino e pesquisa, não tendo necessidade de uma 
função específica para a socialização do conhecimento, pois este é 
papel do ensino e da pesquisa e meio a polaridade teórica se firma 
a necessidade da universidade como instituição social atender as 
necessidades da sociedade em sua totalidade, como isso firma a 
concepção dos serviços sob a ótica da venda, impondo assim, a 
ideologia da racionalidade empresarial que coloca em xeque a 
institucionalidade e a hegemonia da universidade. 
 Diante do exposto e da nova perspectiva que se forma de 
extensão universitária, não se pode permitir que a universidade 
abra mão de sua identidade histórica, como instituição produtora 
de conhecimentos, sendo fundamental nesse momento de 
formulação de novas abordagens teóricas ter uma ação pró-ativa 
de valorização do seu que fazer, caso contrário corre o risco de 
torna-se passiva diante dos constantes desafios de produção do 
conhecimento.  
 Há de se considerar também que o ensino superior 
oferecido pelas universidades públicas continua escasso para as 
camadas mais pobres da população, porém entende-se que não 
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será via extensão universitária, seja, em uma perspectiva 
assistencialista, acadêmica ou mercantilista que vai ocorrer a 
diminuição das desigualdades sociais, próprias da estrutura do 
sistema capitalista. Contudo, assinala-se a necessidade da 
universidade e da extensão universitária, cada vez mais tornar 
relevante o seu compromisso social, qual seja, o 
comprometimento com a crítica e autonomia dos sujeitos sociais, 
princípio a ser desenvolvido na prática curricular do ensino, da 
pesquisa e da extensão. 
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O Plano Nacional de Extensão Universitária do 
Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 

Universidades Públicas Brasileiras 
 
Antecedentes 
 
 A universidade brasileira surgiu tardiamente, na primeira 
metade do século XX, pela união de escolas superiores isoladas, 
criadas por necessidades práticas do governo, por carências 
sentidas pela sociedade ou como resultado de avaliação sobre um 
potencial existente em uma ou outra área. 
 Foi também no início do século que as conferências tidas 
como "lições públicas" começaram a ser oferecidas pela 
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Universidade de São Paulo, caracterizando a tomada de 
consciência da instituição para essa necessidade de difundir o 
conhecimento ali acumulado. 
 De qualquer modo, esses fatos colocam as universidades 
brasileiras, a partir de sua história, muito próximas das 
comunidades que lhes deram origem.  
 No fim dos anos 1950, início dos anos 1960, os estudantes 
universitários brasileiros, organizados na União Nacional dos 
Estudantes - UNE, empreenderam movimentos culturais e 
políticos reconhecidos como fundamentais para a formação das 
lideranças intelectuais de que carecia o país. Estavam assim 
definidas as áreas de atuação extensionista, antes mesmo que o 
conceito fosse formalmente definido. 
 O fortalecimento da sociedade civil, principalmente nos 
setores comprometidos com as classes populares, em oposição ao 
enfraquecimento da sociedade política, ocorrido na década de 
1980, em especial nos seus últimos anos, possibilita pensar a 
elaboração de uma nova concepção de universidade, baseada na 
redefinição das práticas de ensino, pesquisa e extensão até então 
vigentes. 
 Do assistencialismo passou-se ao questionamento das 
ações desenvolvidas pela extensão; de função inerente à 
universidade, a extensão começou a ser percebida como um 
processo que articula o ensino e a pesquisa, que organiza e 
assessora os movimentos sociais que estavam surgindo. 
 A institucionalização passava a ser perseguida, só que em 
sua dimensão processual, envolvendo toda a universidade e não 
mais através de programas concebidos fora do espaço acadêmico. 
Pelo ensino se encontrariam formas de atender à maioria da 
população, através de um processo de educação superior crítica, 
com o uso de meios de educação de massa que preparassem para 
a cidadania, com competência técnica e política. A pesquisa, tanto 
a básica quanto a aplicada, deveria ser sistematicamente 
direcionada ao estudo dos grandes problemas, podendo fazer uso 
de metodologias que propiciassem a participação das populações 
na condição de sujeitos, e não na de meros espectadores. 
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 Esse tipo de extensão, que vai além de sua compreensão 
tradicional de disseminação de conhecimentos (cursos, 
conferências, seminários), prestação de serviços (assistências, 
assessorias e consultorias) e difusão cultural (realização de 
eventos ou produtos artísticos e culturais) já apontava para uma 
concepção de universidade em que a relação com a população 
passava a ser encarada como a oxigenação necessária à vida 
acadêmica. 
 Dentro desses balizamentos, a produção do conhecimento, 
via extensão, se faria na troca de saberes sistematizados, 
acadêmico e popular, tendo como consequência a democratização 
do conhecimento, a participação efetiva da comunidade na 
atuação da universidade e uma produção resultante do confronto 
com a realidade. 
 O reconhecimento legal dessa atividade acadêmica, sua 
inclusão na Constituição e a organização do Fórum de Pró-
Reitores de Extensão, no fim da década de 1980, deram à 
comunidade acadêmica as condições e o lugar para uma 
conceituação precisa da extensão universitária, assim expressa no 
I Encontro Nacional de Pró-Reitores de Extensão: 
 

 A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural 
e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma 
indissociável e viabiliza a relação transformadora entre 
universidade e sociedade. A Extensão é uma via de mão dupla, 
com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que 
encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da 
práxis de um conhecimento acadêmico. No retorno à 
Universidade, docentes e discentes trarão um aprendizado que, 
submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele 
conhecimento. Esse fluxo, que estabelece a troca de saberes 
sistematizados, acadêmico e popular, terá como consequência: a 
produção do conhecimento resultante do confronto com a 
realidade brasileira e regional; a democratização do 
conhecimento acadêmico e a participação efetiva da 
comunidade na atuação da Universidade. Além de 
instrumentalizadora desse processo dialético de teoria/prática, 
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a Extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão 
integrada do social. 
 
 A conceituação assumida pelos Pró-Reitores expressa uma 
postura da universidade diante da sociedade em que se insere. 
Sua função básica de produção e de socialização do 
conhecimento, visando a intervenção, na realidade, possibilita 
acordos e ação coletiva entre universidade e população. Por outro 
lado, retira o caráter de terceira função da extensão, para 
dimensioná-la como filosofia, ação vinculada, política, estratégia 
democratizante, metodologia, sinalizando para uma universidade 
voltada para os problemas sociais com o objetivo de encontrar 
soluções através da pesquisa básica e aplicada, visando 
realimentar o processo ensino-aprendizagem como um todo e 
intervindo na realidade concreta. 
 Ao se afirmar que a extensão é parte indispensável do 
pensar e fazer universitários assume-se uma luta pela 
institucionalização dessas atividades, tanto do ponto de vista 
administrativo como acadêmico, o que implica a adoção de 
medidas e procedimentos que redirecionam a própria política das 
universidades. 
 Ao reafirmar o compromisso social da universidade como 
forma de inserção nas ações de promoção e garantia dos valores 
democráticos, de igualdade e desenvolvimento social, a extensão 
se coloca como prática acadêmica que objetiva interligar a 
universidade, em suas atividades de ensino e pesquisa, com as 
demandas da sociedade. 
 Com relação à pesquisa, reconhece-se um leque bastante 
diversificado de possibilidades de articulação do trabalho 
realizado na universidade com setores da sociedade. Assume 
interesse especial a possibilidade de produção de conhecimento 
na interface universidade/comunidade, priorizando as 
metodologias participativas e favorecendo o diálogo entre 
categorias utilizadas por pesquisados e pesquisadores, visando a 
criação e recriação de conhecimentos possibilitadores de 
transformações sociais, onde a questão central será identificar o 
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que deve ser pesquisado e para quais fins e interesses se buscam 
novos conhecimentos. 
 Quanto ao ensino, discute-se e aprofunda-se um novo 
conceito de sala de aula, que não se limite ao espaço físico da 
dimensão tradicional, mas compreenda todos os espaços, dentro 
e fora da universidade, em que se realiza o processo histórico-
social com suas múltiplas determinações, passando a expressar 
um conteúdo multi/inter/trans-disciplinar, como exigência 
decorrente da própria prática. O estágio curricular é alçado como 
um dos instrumentos que viabilizam a extensão enquanto 
momento da prática profissional, da consciência social e do 
compromisso político, devendo ser obrigatório para todos os 
cursos, desde o primeiro semestre, se possível, e estar integrado a 
projetos decorrentes dos departamentos e à temática curricular, 
sendo computado para a integralização curricular de docentes e 
discentes. 
 Fica bastante explícito que a extensão só se concretizará, 
enquanto prática acadêmica, quando for discutida a sua proposta 
de ação global e sua inserção institucional nos departamentos, 
definindo as suas linhas de ensino e pesquisa em função das 
exigências da realidade. 
 E importante ressaltar que a intervenção na realidade não 
visa levar a universidade a substituir funções de responsabilidade 
do Estado, mas sim produzir saberes, tanto científicos e 
tecnológicos quanto artísticos e filosóficos, tornando-os acessíveis 
à população, ou seja: a compreensão da natureza pública da 
universidade se confirma na proporção em que diferentes setores 
da população brasileira usufruam os resultados produzidos pela 
atividade acadêmica, o que não significa ter que, 
necessariamente, frequentar seus cursos regulares. 
 Assumir mais veementemente a posição de uma 
universidade voltada para os interesses e as necessidades da 
maioria da população requer a retomada de alguns princípios 
básicos presentes na plataforma política da extensão universitária 
desde 1987, quais sejam: a ciência, a arte e a tecnologia devem 
alicerçar-se nas prioridades do local, da região, do país; a 
universidade não pode se imaginar proprietária de um saber 
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pronto e acabado, que vai ser oferecido à sociedade, mas, ao 
contrário, exatamente porque participa dessa sociedade a 
instituição deve estar sensível a seus problemas e apelos, quer 
através dos grupos sociais com os quais interage, quer através das 
questões que surgem de suas atividades próprias de ensino, 
pesquisa e extensão; a universidade deve participar em todos os 
movimentos sociais, priorizando ações que visem a superação das 
atuais condições de desigualdade e exclusão existentes no Brasil; 
a ação cidadã das universidades não pode prescindir da efetiva 
difusão dos saberes nelas produzidos, de tal forma que as 
populações cujos problemas tornam-se objeto da pesquisa 
acadêmica sejam também consideradas sujeito desse 
conhecimento, tendo, portanto, pleno direito de acesso às 
informações resultantes dessas pesquisas; a prestação de serviços 
deve ser produto de interesse acadêmico, científico, filosófico, 
tecnológico e artístico do ensino, pesquisa e extensão, devendo 
ser encarada como um trabalho social, ou seja, ação deliberada 
que se constitui a partir da realidade e sobre a realidade objetiva, 
produzindo conhecimentos que visem a transformação social; a 
atuação junto ao sistema de ensino público deve se constituir em 
uma das diretrizes prioritárias para o fortalecimento da educação 
básica através de contribuições técnico-científicas e colaboração 
na construção e difusão dos valores da cidadania. 
 Assim, tem-se, hoje, como princípio, que para a formação 
do profissional cidadão é imprescindível sua efetiva interação 
com a sociedade, seja para se situar historicamente, para se 
identificar culturalmente e/ou para referenciar sua formação 
técnica com os problemas que um dia terá de enfrentar. 
 A extensão entendida como prática acadêmica que 
interliga a universidade, nas suas atividades de ensino e de 
pesquisa com as demandas da maioria da população, possibilita 
essa formação do profissional cidadão e se credencia cada vez 
mais junto à sociedade como espaço privilegiado de produção do 
conhecimento significativo para a superação das desigualdades 
sociais existentes. 
 A partir dessas premissas é que se considera a atividade de 
extensão, pelo potencial da comunidade universitária 
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(professores, alunos, técnicos), um instrumento incomparável de 
mudança nas próprias instituições onde se desenvolve e nas 
sociedades onde essas instituições estiverem inseridas. 
 Resultado dessas reflexões é que se considera importante 
consolidar essa prática dentro das instituições de ensino, o que 
possibilitará a constante busca do equilíbrio adequado entre as 
demandas que lhe são socialmente exigidas e os saberes e as 
inovações que surgem do trabalho de seus professores, 
estudantes e funcionários técnico-administrativos.  
 Esse Plano Nacional de Extensão Universitária, além do 
significado para o desenvolvimento das instituições acadêmicas, é 
importante também porque permite: 
1- Dar unidade nacional aos programas temáticos que já se 
desenvolvem em diferentes universidades brasileiras; 
2- A garantia de recursos financeiros destinados à execução 
de políticas públicas correlatas, viabilizando a continuidade dos 
referidos programas; 
3- Reconhecimento, pelo poder público, de que a extensão 
universitária não se coloca apenas como uma atividade 
acadêmica, mas como uma concepção de universidade cidadã; 
4- A viabilidade de interferir na solução dos grandes 
problemas sociais existentes no país. 
 
Objetivos 
1- Reafirmar a extensão universitária como processo 
acadêmico definido e efetivado em função das exigências da 
realidade, indispensável na formação do aluno, na qualificação do 
professor e no intercâmbio com a sociedade; 
2- Assegurar a relação bidirecional entre a universidade e a 
sociedade, de tal modo que os problemas sociais urgentes 
recebam atenção produtiva por parte da universidade; 
3- Dar prioridade às práticas voltadas para o atendimento de 
necessidades sociais emergentes, como as relacionadas com as 
áreas de educação, saúde, habitação, produção de alimentos, 
geração de emprego e ampliação de renda;  
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4- Estimular atividades cujo desenvolvimento implique 
relações multi, inter e/ou transdisciplinares e interprofissionais 
de setores da universidade e da sociedade; 
5- Enfatizar a utilização de tecnologia disponível para ampliar 
a oferta de oportunidades e melhorar a qualidade da educação, aí 
incluindo a educação continuada e a distância; 
6- Considerar as atividades voltadas para o desenvolvimento, 
produção e preservação cultural e artística como relevantes para a 
afirmação do caráter nacional e de suas manifestações regionais; 
7- Inserir a educação ambiental e o desenvolvimento 
sustentado como componentes da atividade extensionista; 
8- Valorizar os programas de extensão interinstitucionais, sob 
a forma de consórcios, redes ou parcerias, e as atividades voltadas 
para o intercâmbio e a solidariedade internacional; 
9- Tornar permanente a avaliação institucional das atividades 
de extensão universitária como um dos parâmetros de avaliação 
da própria universidade; 
10- Criar as condições para a participação da universidade na 
elaboração das políticas públicas voltadas para a maioria da 
população, bem como para se constituir em organismo legítimo 
para acompanhar e avaliar a implantação das mesmas; 
11- Possibilitar novos meios e processos de produção, inovação 
e transferência de conhecimentos, permitindo a ampliação do 
acesso ao saber e o desenvolvimento tecnológico e social do país. 
 
Metas 
Da organização da extensão universitária 
1- Consolidação do Sistema de Informações sobre extensão 
universitária, através da implantação de Banco de Dados Inter-
relacional, em até dois anos; 
2- Inclusão das Instituições de Ensino Superior Públicas à 
Rede Nacional de Extensão (RENEX), no máximo em um ano;  
3- Elaboração de uma proposta de Programa Nacional de 
Avaliação da Extensão Universitária das universidades 
brasileiras, a ser apoiado e financiado pela Secretaria de 
Educação Superior do MEC, no prazo de um ano; 
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4- Implementação do Programa de Avaliação da Extensão 
Universitária nas IES em até três anos; 
5- Definição de linhas prioritárias de extensão nos planos 
estratégicos departamentais e das universidades, em até um ano; 
6- Adoção de indicadores quantitativos e qualitativos de 
extensão nas análises de mérito para alocação de vagas para 
docentes nas unidades e departamentos e para distribuição de 
recursos orçamentários internos, em dois anos;  
7- Implantação de um Sistema Nacional de Educação 
Continuada e a Distância, incluindo as IES, através do 
desenvolvimento de mecanismos de interlocução com a 
Secretaria Nacional de Educação a Distância do MEC, em até três 
anos; 
8- Institucionalização da participação da extensão no 
processo e integralização curricular, em quatro anos; 
9- Implementação de escritórios ou coordenações de 
desenvolvimento, inovação e transferência de tecnologia, 
articulados com as Pró-Reitorias de Extensão, em até dois anos; 
10- Instituição de um Programa Nacional de Fomento à 
Extensão - Custeio e Bolsas de Extensão - que seja balizado nos 
conceitos desenvolvidos pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de 
Extensão e pela sociedade civil, dentro das áreas consideradas 
prioritárias, em até dois anos. 
 
Da articulação com a sociedade 
1- Desenvolvimento de programas e projetos de extensão 
ligados: a ampliação da oferta e melhoria da qualidade da 
Educação Básica, em até três anos; a preservação e 
sustentabilidade do meio ambiente, em parceria com as agências 
financiadoras, em nível nacional e internacional, em até três 
anos; a melhoria da saúde e qualidade de vida da população 
brasileira, em até três anos; a melhoria do atendimento à atenção 
integral à criança, adolescente e idoso, em até dois anos; 
2- Participação no Programa Nacional de Educação nas áreas 
da Reforma Agrária através da capacitação pedagógica de 
monitores e coordenadores locais, em até dois anos; 
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3- Promoção do desenvolvimento cultural, estimulando as 
atividades voltadas para o incentivo à leitura, turismo regional, 
folclore e cultura popular, em até dois anos; 
4- Desenvolvimento, em parceria com órgãos federais, 
estaduais, municipais e entidades não-governamentais, de 
programas e projetos voltados para a formação de mão-de-obra, 
qualificação para o trabalho, reorientação profissional e a 
capacitação de gestores de políticas públicas, em até três anos. 
 
Metodologia 
O plano se desenvolverá a partir dos seguintes eixos: delimitação 
do perfil geopolítico de cada região brasileira com indicação das 
demandas sociais; definição de um programa nacional de 
extensão que delimite áreas e linhas temáticas prioritárias de 
atuação das IES; definição de projetos interinstitucionais a partir 
das áreas e linhas temáticas definidas. 
 
Avaliação 
O Fórum proporá um sistema de avaliação das metas contidas no 
plano a ser desenvolvido pelas instituições envolvidas no 
processo.  
 
Coleção Extensão Universitária 
FORPROEX, vol. I 
 
 
E o que é Currículo? 
 
  
“Não se renova a prática, nem se faz avançar a teoria, sem um 
intenso debate acadêmico. Precisamos discutir mais entre nós, 
se de fato desejamos construir teorias e práticas curriculares 
mais adequadas à realidade brasileira.”  
(Antonio Flávio Moreira) 
 
  



   Sem a prática não dá, extensão universitária nos currículos já! 

46 

“Alterar currículo, somente inserindo ou alterando a ordem de 
conteúdos, pouco acrescenta de melhoria. O problema é mais 
complexo e tem origem na concepção de conhecimento que 
preside a organização dos conteúdos bem como no entendimento 
do ato de aprender, que decorre de uma concepção pedagógica. 
Ao final, é sempre uma questão política, como são todos os atos 
humanos, pois pressupõe uma concepção de homem e de 
sociedade, envolvendo os fins da educação. Ou estamos 
trabalhando para a reprodução e a dependência ou queremos 
educar para a autonomia e a independência intelectual e social.”  
(Maria Isabel da Cunha) 
 
  

A Questão Curricular** 
 

Valdo José Cavallet 
 
 O currículo não é um elemento inocente e neutro de 
transmissão desinteressada do conhecimento social. O currículo 
está implicado em relações de poder, transmite visões sociais 
particulares e interessadas, produz identidades individuais e 
sociais direcionadas. Não é um elemento transcendente e 
atemporal - ele tem uma história, vinculada a formas específicas e 
contingentes de organização da sociedade e da educação. 
(MOREIRA; SILVA, 1994).  
 Para MACEDO (1996), um plano curricular supõe implícita 
e explicitamente, uma visão de educação e de como a escola, 
como uma das instituições sociais responsáveis pela formação, 
realiza a sua parte.  APPLE (1994) ao reavaliar sua obra, Ideologia 
e Currículo (APPLE, 1982), escrita na década de setenta, 
contribui significativamente para demonstrar o papel dos 
currículos frente aos interesses que estão em jogo nos projetos 
educacionais. Sugere que, além da pergunta: “que tipo de 
conhecimento vale mais”, acrescente-se ao debate curricular 
outra pergunta: “o conhecimento de quem vale mais”. A imensa 
pressão exercida sobre o sistema educacional para que os 
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objetivos do modelo econômico se tornem questão central, 
quando não o único objetivo da formação escolar, ressalta a 
natureza política da questão. Para APPLE, as teorias, diretrizes e 
práticas envolvidas na educação não são técnicas, pelo contrário, 
definem o conhecimento e a ideologia, dignos de serem 
transmitidos às futuras gerações, em sintonia com quem detém o 
poder na sociedade. 
 GOODSON (1995) demonstra que o currículo não é 
constituído basicamente de conhecimentos válidos, mas antes 
disso, é constituído fundamentalmente por conhecimentos 
considerados socialmente válidos. Através do resgate histórico, 
demonstra que os conflitos em torno da definição do currículo 
proporcionam uma prova visível, pública e autêntica da luta 
constante que envolve as aspirações e objetivos da formação 
escolar. 
 Longe de ser um produto tecnicamente racional, que 
resume imparcialmente o conhecimento tal como ele existe num 
dado momento histórico, o currículo escolar pode ser visto como 
veículo portador de prioridades sociais. (GOODSON, 1997). 
 SACRISTÁN (1998) argumenta que a prática escolar 
observada em um determinado sistema educativo e momento 
histórico tem muito a ver com os usos, as tradições, as técnicas e 
as perspectivas dominantes em torno da realidade do currículo. 
 Para GADOTTI (1992), a escola pode em sua 
intencionalidade reificar, ignorar ou desvelar as diferentes 
relações e condições da realidade aos seus alunos. 
 Decorrente das mais diferentes concepções de homem, 
mundo e sociedade, visando objetivos diversos, a educação formal 
pode ser estruturada e implementada em distintos modelos 
pedagógico-curriculares.  
 Na busca de reformas para a educação formal, existe uma 
tendência a centrar na grade curricular as possibilidades de 
mudanças. Este tipo de procedimento é decorrente da relação 
direta e observável entre os conteúdos e formas das grades 
curriculares e a visão de ensino, diletante ou descrente em 
mudanças mais profundas, dos professores e demais agentes da 
comunidade educacional. 
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 A mudança, apenas de conteúdos e formas da grade 
curricular, pode ser intencional, buscando melhorar determinada 
proposta pedagógica sem alterar na essência seus objetivos. 
 Em síntese, o currículo não pode ser visto apenas como a 
organização do conhecimento desprovido de ideologia, cultura e 
poder. Ele tem, efetivamente, implicações sociais e históricas e, 
na expectativa de uma educação crítica, reflexiva e possibilitadora 
de uma formação integral e libertadora, deve ser visto como uma 
área contestada, uma arena política, na qual se trava um embate 
na busca dos objetivos pretendidos. 
 
Conceito de currículo 
 

Com freqüência, o currículo é considerado simplesmente 
como a organização do que deve ser ensinado e aprendido, fruto 
de uma concepção na qual o professor está ausente e sobre o que 
tem muito pouco a dizer. (KEMMIS, 1988) 
  Neste trabalho, é dado pouco destaque aos conceitos de 
currículo que se limitam a descrever conteúdos e distribuí-los, na 
forma de disciplinas, na grade curricular. Tais conceitos são 
limitados para explicarem a Agronomia e suas perspectivas. 
 KEMMIS (1988) conceitua o currículo como uma 
construção histórica e social. O seu estudo possibilita a 
compreensão do papel da educação na reprodução e 
transformação de uma determinada sociedade em um 
determinado momento histórico. 
 Para SACRISTÁN (1998) o conceito de currículo adota 
significados diversos, porque, além de ser suscetível a enfoques 
paradigmáticos diferentes, é utilizado para processos ou fases 
distintas do desenvolvimento curricular. Para ele, qualquer 
tentativa de organizar uma teoria coerente, além de ser 
obrigatoriamente do tipo crítica, deve dar conta de tudo o que 
ocorre no sistema curricular, vendo como a forma de seu 
funcionamento num dado contexto afeta e dá significado ao 
próprio currículo. Aplicar o conceito de currículo somente a 
alguns desses processos ou fases, além de ser parcial, cria 
elementos diferenciados, de perspectivas difíceis de integrar 
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numa teorização coerente. Uma visão tecnicista, ou que apenas 
pretenda simplificar o currículo, nunca poderá explicar a 
realidade dos fenômenos curriculares e dificilmente contribui 
para mudá-los, porque ignora que o valor real do mesmo depende 
dos contextos nos quais se desenvolve e ganha significado.  
 GOODSON (1995), ao pesquisar a história do currículo, 
alerta sobre as dificuldades de atribuir significados e conceitos 
fixos e permanentes a palavras como educação, currículo, 
disciplinas. Como resultantes de uma construção social, carregam 
em si todos os interesses, conflitos e necessidades de legitimação 
e controle de cada momento e cada situação histórica. 

Já nos trabalhos seguintes, GOODSON (1997) expõe seu 
conceito de currículo escolar como um artefato social, concebido 
para realizar determinados objetivos humanos específicos. 
 Segundo COLL (1996), é difícil responder na prática o que 
é currículo, pois cada especialista tem sua própria definição com 
nuanças diferenciais. Baseado em interrogações sobre as funções 
que deve desempenhar, Coll descreve o currículo como “o projeto 
que preside as atividades educativas escolares, define suas 
intenções e proporciona guias de ação adequadas e úteis”. 
 Assim, para o professor, o currículo seria o elo entre a 
declaração de princípios gerais e sua tradução operacional, entre 
a teoria educacional e a prática pedagógica, entre o planejamento 
e a ação, entre o que é prescrito e o que realmente sucede nas 
aulas. 
 Coll entende que o currículo, para cumprir suas funções, 
deve ser integrado pelas componentes: “o que ensinar”, “quando 
ensinar”, “como ensinar” e “o que, como e quando avaliar”. O “o 
que ensinar” é composto por dois temas: conteúdos e objetivos. 
Os conteúdos são compostos por fatos, conceitos, princípios, 
atitudes, normas, valores e procedimentos; os objetivos 
determinam a formação que se deseja construir mediante o 
ensino. O “quando ensinar” organiza os conteúdos e objetivos. O 
“como ensinar” estrutura as atividades de ensino/aprendizagem a 
fim de atingir os objetivos propostos. O “que, como e quando 
avaliar” assegura que a ação pedagógica responda 
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adequadamente às intenções e introduza as correções, se 
necessárias. 
 Retomando APPLE (1994), o currículo nunca é apenas um 
conjunto neutro de conhecimentos. Ele é sempre o resultado da 
seleção de alguém, da visão de algum grupo acerca do que seja 
conhecimento legítimo. É produto das tensões, conflitos e 
concessões culturais, políticas e econômicas que organizam e 
desorganizam um povo. 
 Para MOREIRA (1997), a despeito de uma crescente 
valorização do termo, não há consenso em relação ao que se deve 
entender pela palavra currículo. As divergências refletem 
problemas complexos, no entanto, o currículo constitui 
significativo instrumento utilizado por diferentes sociedades, 
tanto para desenvolver processos de conservação, como para a 
transformação e renovação dos conhecimentos historicamente 
acumulados e ainda, para formar pessoas segundo valores tidos 
como desejáveis. 
 O debate e as pesquisas sobre o currículo e os conceitos daí 
resultantes são amplos, predominantemente relacionados ao 
ensino fundamental e médio, e refletem as diferentes concepções 
de homem, mundo e sociedade. Isso, por si só, demonstra o papel 
essencial das alternativas pedagógicas de currículo na busca dos 
objetivos pretendidos através da escola. Assim, a análise 
conceitual do currículo contribui para a compreensão do papel e 
objetivos da educação formal, em um determinado momento 
histórico da sociedade. 
 É importante destacar que a análise do processo curricular 
pode indicar se o mesmo está organizado de forma a contribuir 
para o desvelamento da realidade. 
 Por outro lado, ela pode também indicar se está organizado 
de forma a doutrinar o educando, afastando-o das contradições 
da mesma realidade, com o objetivo de submetê-lo aos diferentes 
interesses de setores dominantes. 
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Tendências curriculares 
 

Valdo Cavallet 
 
 
Ao falarmos do futuro, mesmo que seja de um futuro que já nos 
sentimos a percorrer, o que dele dissermos é sempre o produto 
de uma síntese pessoal embebida na imaginação. (SANTOS, 
1998) 
  
 Nos dois últimos séculos, com o avanço extraordinário da 
Ciência, a Universidade passou a viver um dualismo: a formação 
humanista e generalista, do homem para a vida, e a formação 
profissional e especializada, do homem para o trabalho. 
 Ficou evidenciado no maior e mais recente evento 
internacional relacionado à formação universitária, a 
CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE A EDUCAÇÃO SUPERIOR, 
realizada pela UNESCO de 5 a 8 de outubro de 1998, em Paris 
(UFPR, 1998) que além da busca pela construção de uma 
instituição com múltiplas funções, existe também uma concreta 
disputa pela hegemonia entre a concepção econômica de 
educação, que seria determinada pelo mercado e uma concepção 
humanística, voltada ao desenvolvimento supremo do homem. 
Este dualismo divisionista, que tem marcado a Universidade, 
substitui em muitos momentos a visão pluralista e enriquecedora 
na construção dos conhecimentos. 
 Diante dos desafios da sociedade contemporânea, o 
repensar da instituição universitária começa a ser uma 
necessidade dos diferentes povos e seus governos.  
 Diferentes opções de modelos universitários são pensados 
de acordo com o grau de autonomia e as prioridades 
implementadas em cada país. 
 O modelo brasileiro de ensino superior para a formação 
profissional, que vigora até a atualidade, está voltado para o 
mercado e busca um profissional com perfil para concorrer às 
ofertas de trabalho dali decorrentes.  
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 Diante da velocidade do conhecimento, das constantes 
mudanças do sistema produtivo, da complexidade das relações de 
produção e do tempo necessário para a consolidação de um 
processo de formação inicial, os modelos de ensino tradicionais, 
baseados na reprodução de perfis rígidos, previamente 
determinados, ficaram muito limitados. 
 A partir da Revolução Científica, modificou-se 
radicalmente a compreensão e concepção teórica de mundo, 
ciência, verdade, conhecimento e método. Foi com Galileu e, 
posteriormente, com Newton e Kant, que o homem imaginou ter 
o conhecimento total e fiel da realidade. O acesso à realidade 
através do experimento científico denominou-se Método 
Científico. A partir de então, o conhecimento verdadeiro foi 
considerado aquele determinado pela ciência. O sucesso do 
método científico-experimental predominou por três séculos e 
gerou tal confiabilidade que foi aplicado em todas as áreas do 
conhecimento humano. Para ter valor, o conhecimento deveria 
ser verificável experimentalmente e apresentar provas 
confirmadoras de sua veracidade. A contestação do método 
científico-experimental, baseada no caráter dinâmico da ciência e 
na historicidade dos princípios epistemológicos do fazer 
científico, foi progressiva no transcorrer do século XX. Nos dias 
atuais, consolida-se uma concepção de que “há tantos métodos 
quantos forem os problemas analisados e os investigadores 
existentes”. (KÖCHE, 1997) 
 O uso direcionado e utilitarista do conhecimento, aplicado 
em tecnologia, faz com que se ignore ou se questione outros 
métodos além do científico experimental, ainda utilizado, nestes 
casos, como verdade absoluta. Nesta concepção de ciência, a 
formação de nível superior, como é o caso da Agronomia, tem a 
realidade reificada e os olhos dos futuros engenheiros agrônomos 
só vêem aquilo que lhes é possibilitado enxergar. São treinados 
para difundirem determinadas tecnologias, independente da 
realidade trabalhada. A superação dessa condição de dominação 
tecnológica necessita, além de outras variáveis, de uma formação 
que tenha como princípio o desvelamento da realidade e que 
propicie um domínio metodológico pluralista ao educando. 
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 Sob o ponto de vista de diversas manifestações a respeito 
das expectativas de um perfil identificado com os desafios da 
sociedade contemporânea, inclusive dos setores empresariais 
modernos, o que se percebe é a busca cada vez maior de um 
profissional que desenvolva de forma integrada e harmônica: 
conhecimentos, habilidades e atitudes. 
Para NOVAES (1992), as inovações tecnológicas impõem 
mudanças nos perfis profissionais e no aperfeiçoamento e 
formação das pessoas. Mas, acrescenta que, se no século XX a 
velocidade dos conhecimentos tecnológicos predominaram, no 
século XXI esta explosão de conhecimentos só será sustentada se 
vier acompanhada do poder criativo nas artes e da reformulação 
de crenças para que o homem encontre pontos de equilíbrio nas 
suas necessidades, valores e atividades. Diante disso, a autora 
defende que “a universidade do futuro não terá função de ensinar, 
mas sim de abrir o revelável a quem quiser tomá-lo por conta 
própria, de produzir inventos que nutram o processo civilizatório 
e equilibrem o homem nos adventos cíclicos da humanidade”. 
Para ela o que se busca é: “a formação de um homem mais 
criativo que, deverá desenvolver a capacidade de suportar o 
incomensurável, conviver com a desordem e a contradição, 
dominar códigos e linguagens mais complexas, refinar sua 
sensibilidade pela percepção das nuanças das diferenças, assumir 
os riscos da complexidade e do aprofundamento dos 
conhecimentos, transcender as dualidades dos saberes, 
compreender as mutações processuais, e sair do 
desencantamento racionalista para o reencantamento do 
imaginário”. 
 SENGE (1990) aponta cinco disciplinas essenciais que 
devem ser agregadas à aprendizagem nas organizações, com 
ênfase nas pessoas e que permitirão a realização de seus 
objetivos. Os componentes indispensáveis descritos por Senge 
são: 
• Raciocínio sistêmico - identificado como visão do todo e das 
inter-relações; 
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• Domínio pessoal - clarificação do objetivo individual que 
propicia a necessária concentração de energia e habilidades 
compatíveis com a realidade objetiva;  
• Modelos mentais - identificação, consciência e análise das 
imagens que influenciam no modo que cada indivíduo vê as 
coisas e seus respectivos comportamentos, como ferramenta de 
aprimoramento constante;  
• Objetivo comum - visão do futuro que se pretende construir 
coletivamente de forma compartilhada; 
• Aprendizado em grupo - iniciando pelo diálogo que se sobrepõe 
a idéias preconcebidas produzindo o “raciocínio em grupo”. O 
grupo e suas interações constituem-se unidades básicas do 
aprendizado, produzindo resultados positivos para a organização 
e seus integrantes. 
 Numa realidade social de instabilidade e com múltiplos e 
complexos fatores que se inter-relacionam, ganha expressão a 
capacitação mais abrangente do profissional, especialmente 
aqueles que, pelo diferencial de formação superior, ocupam 
posições que influenciam aos segmentos sociais nos quais 
interagem.  
 Essa posição tende a ser naturalmente de liderança, 
embora seus ocupantes nem sempre tenham consciência da 
própria influência e, menos ainda, do significado amplo que a 
palavra liderança tem recebido na atualidade .  
 DRUCKER (1998) identifica o líder eficaz pelos seguintes 
aspectos: é alguém bastante visível que possui seguidores, 
portanto caracteriza-se pelo exemplo; não é necessariamente 
popular, mas obrigatoriamente produz resultados pelos quais 
possui responsabilidade, também identificada como 
responsabilidade social.  
 KOUZES; POSNER (1997), executivos e consultores 
empresariais, que defendem a liderança como importante não 
apenas para as carreiras ou organizações, mas para qualquer tipo 
de relacionamento, descrevem-na como um desafio de todos e 
identificam como compromissos comportamentais da referida 
condição: 
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• Desafiar o estabelecido - buscando oportunidades, aprendendo 
com erros e acertos; 
• Inspirar visão compartilhada - antecipar o futuro, imaginar o 
ideal, identificar propósitos comuns e comprometer-se com o 
desafio da visão focalizada;  
• Capacitar as pessoas para agir - fortalecer, compartilhando o 
poder, procurando soluções integradoras e construindo 
relacionamentos de confiança;  
• Modelar o caminho - com planejamento e pelo exemplo, 
valorizando a ação e o fortalecimento do compromisso e das 
pessoas; 
• Encorajar o coração - reconhecimento, e comemoração das 
pequenas vitórias, gerando confiança e coragem. Numa 
compilação de ensaios inéditos sobre o tema líder do futuro da 
Fundação Peter F. Drucker, o tema é ainda explorado de várias 
formas, destacando-se a visão de COVEY (1998), autor de Best-
sellers como “Os sete hábitos das pessoas muito eficazes”, 
“Liderança baseada em princípios” e “First things first- como 
definir prioridades num mundo sem tempo”. Para este autor, “o 
líder do futuro será alguém capaz de desenvolver uma cultura ou 
um sistema de valor baseado em princípios”, alguém que 
sobrepõe “ao fazer certo”, “fazer a coisa certa”. Aponta como 
princípios fundamentais: a imparcialidade, presteza, igualdade, 
justiça, integridade e confiança. A integridade que vem da 
humildade e da coragem de alinhar-se a tais princípios, permite a 
mobilidade - ora em direção à estabilidade e sobrevivência, ora 
rumo a desintegração. As funções básicas do líder, apontadas pelo 
autor, são: 
• Explorar - visão e missão instigantes; 
• Alinhar - estrutura, sistemas e processos contribuindo para 
realizar a visão; 
• Dar autonomia - quando se alinham missões e visões 
individuais e organizacionais emerge o talento, habilidades, 
inteligência e criatividade adormecidas. 
Ainda na idéia de que mais importante do que fazer certo é fazer 
as coisas certas, o professor PIEMONTE (1998), consultor 
empresarial, afirma: “mais importante do que ter acesso ao 



   Sem a prática não dá, extensão universitária nos currículos já! 

56 

conhecimento é ter visão para entender aonde ele pode nos 
levar”. As exigências de novas aptidões, como pressupõem as 
colocações acima, demandam tanto posturas comportamentais, 
como técnicas; bem como respostas racionais, reflexivas e 
também intuitivas, capazes de lidar com a imprevisibilidade.  
 A formação do Engenheiro Agrônomo frente aos desafios 
colocados neste estudo deve ser compatível com a sua atuação 
como agente de transformações, adequadas no tempo e à 
situação, e viabilizadas proativamente pela efetividade na ação e 
na produção de conhecimentos. O que não é muito diferente do 
que se espera das pessoas imbuídas na institucionalização de uma 
cultura de 
aprendizagem, na visão de Edgar Shein (FLEURY; FLEURY, 
1995), quando menciona a expectativa de substituição das 
atitudes passivas e fatalistas em face dos acontecimentos, por 
uma postura proativa, não apenas procurando resolver 
problemas, mas envolvendo-se num processo constante de 
aprendizagem.  
 RATTNER (1994), em debate multidisciplinar sobre 
Processo e Gestão do Trabalho, resume o perfil para os 
profissionais como sendo: capacidade de análise e interpretação, 
juntamente com habilidades e atitudes de correção e defesa da 
nova postura perante as instâncias pertinentes; enxergar os 
problemas em “horizontes geográficos e temporais mais amplos 
do que o instantâneo” e produzir com qualidade que garanta a 
colocação no mercado (melhoria dos processos, produtos e 
competitividade); condição de expressar-se (impressões, 
vontades, dar e receber feedback), propiciando maior 
entrosamento com a organização e com a tarefa; comunicação em 
duas mãos e finalmente a identificação com o contexto que traz 
consigo a solidariedade. 
 “Quando um objetivo é percebido como concreto e 
legítimo, as pessoas dedicam-se e aprendem, não como uma 
obrigação, mas por vontade própria, construindo visões 
compartilhadas”. (SENGE, 1990) A percepção e compreensão dos 
sistemas em que operam e as influências de suas pressões sobre 
os comportamentos proporcionam o desenvolvimento de um 
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sentimento mais profundo de solidariedade e empatia. Valores 
humanos intrapessoais e interpessoais fazem parte das 
necessidades das pessoas, tanto de sobrevivência como de auto-
realização. O processo de construção desses valores é permanente 
e crescente. O’Brien (SENGE, 1990), que aponta uma deficiência 
na sociedade moderna, no seu modo de encarar o 
desenvolvimento humano amplo (físico, intelectual e emocional), 
vê o pleno desenvolvimento emocional como promotor de maior 
grau na alavancagem para desenvolver todo o potencial 
individual. 
 O indivíduo que se auto-percebe, se auto-desenvolve e age 
eticamente, facilita suas relações interpessoais. O auto-
conhecimento possibilita às pessoas clarificar e aprofundar seus 
próprios objetivos, concentrar esforços e ver a realidade de forma 
objetiva. Senge esclarece o assunto na sua disciplina “domínio 
pessoal”, que traduz como algo que “vai além da habilidade e 
competência, embora seja baseado em habilidade e competência; 
ele vai além da abertura espiritual, embora requeira crescimento 
espiritual; significa fazer da vida um trabalho criativo, viver a vida 
de um ponto de vista criativo, em contraposição a um reativo”. 
São pilares básicos apontados para o domínio pessoal: esclarecer 
o que é importante constantemente e aprender continuamente a 
enxergar com mais clareza a realidade do momento. 
 GOLEMAN (1996) apresenta o “Currículo da Ciência do 
Eu” e seus principais componentes: Autoconsciência, tomada de 
decisão, lidar com sentimentos, lidar com a tensão, empatia, 
comunicações, auto-revelação, intuição, auto-aceitação, 
responsabilidade pessoal, assertividade, dinâmica de grupo e 
solução de conflitos. 
 BAPTISTELLA (1994) destaca a relação direta entre a 
visão global do educando e as possibilidades de sucesso no seu 
futuro profissional. 
 Espera-se que o profissional tenha inserção na realidade e 
valores sócio culturais e ambientais, um compromisso com o todo 
que compõe a sociedade em que atua. Entenda sua complexidade 
através de conhecimentos conceituais, técnicos, operacionais e 
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vivenciais, contextualizados no tempo e espaço e indissociados de 
valores socioculturais e ambientais. 
Embora as ciências sejam divididas para fins didáticos, a vida é 
única. Se por um lado, cada disciplina pode agregar novas visões 
do todo, que se complementam e ampliam as opções, por outro 
lado, se não houver a opção clara pela interdisciplinaridade no 
sentido de entendimento e viabilização dos valores essenciais da 
vida, a fragmentação poderá ser perigosamente perniciosa.   Daí a 
defesa da interdisciplinaridade e, mais ainda, da ação coletiva. 
 Um dos temas do Primeiro Congresso Holístico 
Internacional de Brasília, cuja proposta foi repensar a Psicologia e 
a Educação sob uma visão pluridisciplinar, na busca de respostas 
aos desafios da última década, aponta a educação holística como 
alternativa para o que denomina como uma “era de síntese”. Ele 
defende a educação integral que, além de dedicar-se à pessoa 
como um todo, procura a integração de conhecimentos e culturas, 
visão planetária das coisas, equilíbrio entre teoria e prática, 
levando em conta o passado, presente e futuro. (NARANJO, 1991) 
 DELUIZ (1996) integra grupo de pesquisa sobre o mundo 
do trabalho e formação profissional; apresenta sua proposta de 
formação numa perspectiva de politecnia, enfatizando a 
necessidade da “síntese dialética entre formação profissional e 
formação política, promovendo o espírito crítico” tanto para a 
qualificação individual, como o desenvolvimento autônomo e 
integral que possibilite, além da inserção e compreensão, o 
questionamento do mundo tecnológico e sociocultural. Destaca a 
necessidade de se discutir as novas competências e também o 
desenvolvimento do indivíduo socialmente competente.  
 Caracterizando o indivíduo socialmente competente como 
aquele que busca autonomia e auto-realização frente a realidade 
histórica na qual atua e sobre a qual pensa, com capacidade para 
reagir à coerção da sociedade, questionar normas sociais e buscar 
novas regras e princípios para a ação individual e coletiva, 
identifica e agrupa as competências necessárias em: técnico-
intelectuais, organizacionais e metódicas, comportamentais, 
sociais e comunicativas. 
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 CAPRA (1998), físico e pesquisador, publicou vários 
trabalhos sobre as implicações da ciência moderna, com capítulos 
específicos sobre economia, crescimento econômico, saúde e 
descreve uma estrutura conceitual, com base no que chama uma 
nova visão da realidade, segundo uma concepção sistêmica da 
vida. Acredita em uma mudança ampla de concepção, 
extrapolando o modelo científico cartesiano (intitulado pelo autor 
de paradigma obsoleto) e que viria, através de um conjunto de 
modelos de abordagem sistêmica26, integrar vários ramos do 
conhecimento humano, cuja estrutura basicamente ecológica, 
considera tanto concepções de cultura tradicional como conceitos 
e teorias da física moderna. Considera esta base apropriada, tanto 
para as ciências do comportamento e da vida, quanto para as 
ciências sociais. A abordagem em desenvolvimento, que já possui 
muitos adeptos, transcende ao que já foi tentado - incluirá “dados 
ecológicos, fatos sociais e políticos e fenômenos psicológicos, com 
nítida referência a valores culturais”, ocupar-se-á de aspirações e 
potencialidades humanas integradas ao ecossistema global, sendo 
em essência o pensamento sistêmico, segundo CAPRA (1998), é 
pensamento de processo, ao qual é associada a forma, bem como 
à inter-relação e interação e os opostos complementam-se 
(unificam-se) pela oscilação “simultaneamente científica e 
espiritual”. Destaca a preocupação com a saúde em sentido 
amplo, descrevendo vários aspectos que esclarecem como o 
excessivo crescimento tecnológico e suas repercussões no 
ambiente tornou a vida física e mentalmente doentia (insalubre 
no processo de produção e consumo). Com relação à agricultura, 
defende práticas que preservem a integridade dos grandes ciclos 
ecológicos e o respeito à vida. 
 O ideal também se constitui em um elemento importante 
da formação profissional. O médico, estudioso de assuntos de 
psiquiatria, filosofia e sociologia, INGENIEROS (1996), trata de 
maneira bastante profunda o assunto, trazendo a tona não 
somente a importância dos ideais para a evolução humana, como 
também aspectos da vida, que caracterizam a mediocridade e que 
impedem a formação desses, tais como: rotina, hipocrisia e 
servilismo. Na definição do autor, os ideais são formações 
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naturais, que acontecem quando a função de pensar atinge tal 
desenvolvimento que a imaginação pode antecipar-se à 
experiência, concebendo aperfeiçoamentos no futuro, que se 
identifica com a perfeição. Também afirma que “todo o ideal 
representa um novo estado de equilíbrio entre o passado e o 
futuro”. Seu princípio básico é síntese e continuidade (idéia fixa 
ou emoção fixa), embora se modifique à medida que se amplia a 
experiência humana. Os ideais são acima de tudo crenças, cuja 
força sobre a conduta humana está na proporção direta do que se 
acredita, potencializada quando intensamente pensadas ou 
sentidas. 
 Por trás dos grandes esforços realizados por homens ou 
povos, estiveram e estarão presentes ideais que, na visão de 
Ingenieros, são luzes que apontam o caminho e clareiam etapas 
da rota de evolução mental dos indivíduos de tempos em tempos. 
Os ideais conferem aos acontecimentos maior significado, vida e 
calor. “A história da civilização mostra uma infinita inquietude de 
perfeições, que grandes homens pressentem, anunciam ou 
simbolizam”. Dizia Ingenieros, ainda em 1910, quando também 
caracterizou o idealista como homem qualitativo, que percebe a 
diferença entre o “ruim que observa e o melhor que imagina” e, 
com tais convicções, defendeu a reintegração dos ideais na 
filosofia científica como diferencial dos homens que honram as 
virtudes da espécie humana. Com a visão de ideal, como 
antecipação do que está por vir, influindo na conduta como 
instrumento natural de todo o progresso humano, diferencia 
instrução de educação: “Enquanto a instrução se limita a estender 
as noções que a experiência atual considera mais exatas, a 
educação consiste em sugerir os ideais que se presumem 
favoráveis à perfeição”. 
 A representação de um ideal atual e emergente pode ser a 
crença na viabilidade e aplicabilidade da sugestão de CAPRA 
(1998) para restabelecer o equilíbrio e a flexibilidade nas 
instituições sociais, na economia e na tecnologia : “uma profunda 
mudança de valores”. Segundo o mesmo autor, “os sistemas de 
valores e a ética não são periféricos em relação à ciência e à 
tecnologia, mas constituem sua própria base e força propulsora”. 
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As alterações de valores que sugere e que constata, também 
através de outros autores, como libertadoras e  enriquecedoras 
para a vida humana, cuja escassez é mais existencial do que 
econômica, são as que caminham da auto-afirmação e da 
competição para a cooperação e justiça social; da expansão para a 
conservação; da aquisição material para o crescimento interior. 
 Fala-se de mudança, inovação, responsabilidade ecológica 
e social e, para fazer frente a tais demandas, sugere-se a educação 
integral, conforme o novo paradigma holístico. Essa realidade 
pressupõe, mais do que treinamento de pessoas, demanda por 
desenvolvimento, resgate do humano como sujeito de si e de sua 
própria educação. FREIRE (1989) argumenta em defesa da 
educação, como dinamizadora do processo de mudança, através 
de um método ativo e participativo, firmando bases da 
aprendizagem:  
• Capacidade de auto-reflexão como desenvolvimento da 
consciência crítica, que reorganiza as experiências vividas, 
transformando a realidade.  
• A aprendizagem modifica o homem que, ao mesmo tempo em 
que se renova, mantém a própria identidade. Portanto, uma 
aprendizagem libertadora de conquista e aumento da autonomia. 
• A busca permanente como sujeito, e não objeto da educação; 
com a consciência da característica humana de ser inacabado. 
• A noção do tempo, que diferencia homens de animais, e 
caracteriza o homem como ser histórico, capaz de construir o 
futuro com base no passado. CARAVANTES; BJUR (1997), 
interpretando Paulo Freire, concluem: 
• a criatividade e inovação só se desenvolvem no exercício da 
liberdade, definida como capacidade de escolher entre as 
alternativas com a clara compreensão de suas conseqüências; 
• a práxis criadora somente ocorre com a incorporação do 
aprendizado refletido, que flui das trocas entre mestre e aprendiz, 
participativamente, na construção da realidade, pelas decisões do 
presente. 
 DRUCKER (1993), abordando tendências, questões, 
preocupações e controvérsias da atualidade, discute também o 
conhecimento e a base educacional, na sua visão de um mundo 
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mais perspectivo do que analítico. Ele aponta novas exigências do 
desempenho educacional e sua responsabilidade - tanto de forma 
como de conteúdo. Estende o conceito de “alfabetização” para 
além de ler, escrever e efetuar operações, incluindo noções de 
computação, entendimento da tecnologia (dimensões, 
características, ritmo) e bom conhecimento da complexidade de 
um mundo com fronteiras expandidas. Menciona a exigência de 
que os membros da “sociedade instruída” devem aprender a 
aprender, uma vez que o conhecimento torna-se rapidamente 
obsoleto. Ressalta a necessidade de discussão sobre o propósito 
social e a responsabilidade da educação no novo contexto, 
colocando como requisitos para o sistema educacional: 
• Propósito social, no qual a educação não está isenta de valores; 
• Sistema aberto permitindo acesso às pessoas de qualquer 
origem, condição econômica ou educação anterior; 
• Educação contínua, que não se completa, principalmente nos 
altos níveis de instrução; 
• Educação não restrita à escola, sendo que as empresas assumem 
a educação contínua de seus empregados; 
• Diploma como reconhecimento de capacidade ao invés de uma 
barreira à capacidade. 
PASTORE (1998) prevê para o futuro um declínio nas profissões 
que independem de contatos com outras pessoas e o crescimento 
das que envolvam interação entre profissionais e clientes. Para a 
agricultura, visualiza um declínio acentuado das profissões 
manuais e um aumento de profissionais científicos. Para ele, “os 
futuros profissionais terão de dominar uma grande gama de 
conhecimentos, não só de seu ofício, mas também de áreas 
correlatas”. 
 Denomina este novo momento histórico de “era da 
polivalência”. 
LANDI (1993), no cargo de Diretor da Escola Politécnica da USP, 
por ocasião da comemoração do centenário da instituição, 
pronuncia-se defendendo “uma formação mais abrangente e 
humanística” para o engenheiro da próxima década, “deixando a 
formação profissional para as oportunidades da vida”. 
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 A Associação Brasileira de Ensino de Engenharia, após a 
realização de seminários para a melhoria do ensino, a partir de 
1994, passou a defender um perfil de engenheiro para o século 
XXI, em que, ao lado dos conhecimentos da profissão, aparecem, 
com igual destaque, características desejáveis de valores e 
habilidades diversificadas. (ABENGE, 1994). 
 O jornalista Gilberto Dimenstein tem se destacado no 
estudo, organização, publicação e disponibilização de trabalhos, 
via site especializado da Internet, referentes às necessidades 
educacionais para sobreviver e se desenvolver na sociedade 
competitiva e excludente do conhecimento. O trabalho que 
executa é coerente com a necessidade de uma aprendizagem 
permanente, que tem apregoado para todos os que desejam estar 
inseridos socialmente. (DIMENSTEIN, 1997) 
 O professor e economista americano Martin Carnoy é um 
especialista em educação e trabalho. Em CARNOY (1998), analisa 
o tema relativamente ao Brasil e pondera que, para avançar, “o 
país deverá priorizar os gastos com educação em todos os níveis” 
e “as universidades deverão proceder mudanças curriculares 
visando a substituição do ensino mecânico praticado, por uma 
abordagem solucionadora de problemas”. Para ele, o profissional 
do futuro deve ser criativo, flexível, com boa capacidade de 
comunicação e aprendizagem diversificada em vários campos do 
conhecimento.  
 Frente às necessidades de transformações sociais e diante 
da limitação do modelo de ensino baseado na transmissão de 
conteúdos específicos, CAVALLET (1998) defende uma alteração 
que seja capaz de propiciar aos estudantes o discernimento e a 
aptidão para que venham contribuir de forma decisiva no futuro 
do país. 
 Olhando muito mais para os interesses dos futuros 
profissionais, MACEDO (1998) orienta para que busquem 
aprender de forma contínua, diferentes tipos de conhecimento e 
desenvolvam a capacidade de trabalhar coletivamente, 
demonstrando atenção, iniciativa, autocontrole. 
 Integrando as análises acima, percebe-se que, afora a 
busca do domínio dos conhecimentos específicos de cada 
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profissão, objetivo priorizado ao longo da história e que ainda 
persiste na grande maioria das instituições de ensino superior, 
outras características passam a ser almejadas na formação dos 
futuros profissionais. Mesmo tendo-se em conta as diferenças de 
diversas naturezas, entre os autores que estudam a temática da 
formação profissional, as novas características por eles apontadas 
como desejáveis, se não são de todo semelhantes, são 
complementares. Atenuaram-se as contradições, aumentando o 
consenso. 
 A formação reprodutivista de conhecimentos específicos de 
cada profissão que domina o ensino universitário desde a 
consolidação do capitalismo e que, nos questionamentos do 
modelo, por diferentes forças e segmentos sociais discordantes, 
produziu dicotomias como a formação humanística versus 
formação tecnicista, conhecimento generalista versus 
conhecimento especializado, ensino técnico versus ensino prático 
e responsabilidade social versus responsabilidade técnico-
contratual, chega rapidamente ao seu estertor. Os argumentos 
utilizados 
para sustentar o modelo de formação em vigor se esvaem em uma 
velocidade muito superior ao ciclo de tempo necessário para um 
estudante graduar-se. 
 Mesmo aceitando o dualismo das posições concorrentes 
presentes no debate intelectual acadêmico, embora não 
incorporado nos modelos pedagógicos pela doutrina monista da 
educação oficial, esse dualismo seria insuficiente diante da 
magnitude dos novos desafios. 
 O esgotamento do modelo praticado envolve e desacredita 
igualmente os argumentos e propostas até então tidas como 
opositoras. Diante da complexidade da realidade atual a essência 
almejada passa a ser o pluralismo27. Espera-se da diversidade o 
devir resolutivo para o modelo atual, incapaz de superar seu 
autoimpasse, gerado pelo interesse da verdade única e difundido 
pela reprodução praticada na formação profissional. 
 O temo pluralismo é aqui utilizado no seu sentido 
ideológico e político de aceitação de uma pluralidade de 
conhecimentos, habilidades e atitudes, mesmo com posições 
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divergentes.  Contrapõe-se ao monismo da posição única, ou 
mesmo ao dualismo, que admite dois princípios. (JAPIASSÚ; 
MARCONDES, 1996). Um conjunto de termos e neologismos é 
utilizado para expressar a filosofia pluralista das características 
almejadas nos futuros profissionais. Assim: 
Sistêmico, Holístico, Amplo, podem trazer a Flexibilidade e a 
Compreensão da Complexidade e da Diversidade que com 
Aptidão, Propensão, Motivação, Capacidade e Crítica resultam 
em Iniciativa e Criatividade, que deverão ser submetidas com 
Equilíbrio e Ética a um determinado Compromisso e tudo isso 
deverá ter Aprendizagem Permanente para ter Qualidade e 
Continuidade.  
 SANTOS (1997) faz um questionamento desta transição 
paradigmática, alertando que “a transformação nas formas de 
conhecer e aprender devem ser acompanhadas de transformações 
nas formas de organizar a sociedade”. Para o autor, os conflitos 
não desaparecem, ao contrário, permanecem nos objetivos, nem 
sempre explícitos, do paradigma. Santos vê a universidade 
colocada perante transformações que não controla, pressionada 
por exigências contraditórias, agindo de forma alinhada ao 
paradigma hegemônico e preservando assim o seu caráter 
reprodutor. Com tal postura, mesmo que altere a sua ação 
epistemológica, continuará cúmplice da exclusão social.  
 Buscando adequar-se a uma nova realidade, de 
abrangência mundial, o governo brasileiro vem impondo uma 
série de mudanças na política educacional.  
 No ensino superior evidenciam-se duas situações: 
• A universidade tem encontrado dificuldades enormes para 
superar a crise que a envolve. Com a prática docente limitada a 
um trabalho especializado nas disciplinas, a concepção curricular 
continua a ser determinada pelos setores responsáveis pela 
política educacional oficial. 
• As mudanças educacionais que o estado brasileiro vêm 
encaminhando estão muito mais em sintonia com as propostas de 
setores da economia internacional, como os defendidos pelo 
BIRD (1995), do que relacionadas a um processo de debates com 
a comunidade universitária brasileira. 
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Para SAVIANI (1998), as mudanças educacionais encaminhadas 
pelo governo brasileiro têm o objetivo pragmático de atender às 
condições internacionais de obtenção de financiamentos, em 
especial as do Banco Mundial. 
 DEMO (1997) também caracteriza as mudanças 
educacionais brasileiras como “bem sintonizadas com as 
exigências do Banco Mundial”.  
 Assim, enquanto educadores brasileiros fazem propostas 
participativas, autônomas e complementares, como as de 
BUARQUE (1994), que propõe um intenso envolvimento da 
comunidade universitária na busca, através da paixão pelo 
conhecimento, de viver a crise e através dela reinventar a 
instituição, DEMO (1993), que propõe a busca de um modelo 
próprio e moderno baseado na pesquisa e na produção do 
conhecimento como princípio educativo, e Maria Izabel da 
CUNHA (1992; 1995; 1996), que propõe a busca de projetos 
educacionais que rompam com a lógica tradicional e levem em 
conta questões pedagógicas epistemológicas e políticas de forma 
integrada, respeitando as especificidades e complexidades de 
cada carreira universitária, o governo encaminha para 
implantação modelos sugeridos pela comunidade internacional. 
 A promoção de uma formação de nível superior mais 
flexibilizada apoiada na crítica dos aspectos negativos 
provenientes de um possível corporativismo profissional, pode 
conter objetivos implícitos como:  
• Intensificar o processo de treinamento ocupacional do indivíduo 
capacitando-o para o trabalho e limitar a formação integral, 
atenuando o processo de conscientização social do estudante; 
• Desonerar econômica e pedagogicamente o processo de 
formação, incrementando a participação da iniciativa privada nas 
atividades de ensino.  
 A expectativa que se pode ter da educação é que, mesmo 
diante da intencionalidade de expansão, lucratividade e 
direcionamento para o mercado internacional, ao se trabalhar 
dialeticamente com o conhecimento humano e as suas inerentes 
contradições, há espaço para a construção de processos 
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curriculares que possibilitem a formação de profissionais 
socialmente mais compromissados. 
 Em um momento histórico em que as manifestações de 
crise, incertezas e hesitações são mais evidentes do que as de 
estabilidade, convicção e determinação, a universidade, através 
de uma universalidade pluralista de princípios e objetivos, 
poderia transformar-se na força concreta, propulsora da 
superação do paradigma vigente. 
 É importante que seja desenvolvida uma forma de 
internalizar a ampliação constante de conhecimentos, 
culturalmente amplos e suficientemente específicos, para que 
sejam aplicáveis em alternativas e soluções significativas na 
viabilização dos objetivos da Agronomia. É necessária a 
consciência das ligações entre os atos praticados e os 
componentes do meio onde se inserem. 
 
 

Componentes Básicos de um Modelo Pedagógico 
para a Agronomia 

 
Valdo Cavallet 

  
Novos currículos se fazem necessários, já que o currículo 
tradicional, abstrato, teórico e desligado da vida real, não pode 
desenvolver a consciência crítica do educando. 
(MOREIRA,1990) 
  
 MOREIRA (1997) é incisivo ao indicar um caminho para a 
educação a favor de um mundo social mais justo: “ é preciso 
orientar o trabalho pedagógico com base em uma visão de futuro, 
em uma perspectiva utópica que desafie os limites do 
estabelecido, que afronte o real, que esboce um novo horizonte de 
possibilidades”. 
 Desafiando os limites do estabelecido, buscando esboçar 
um novo horizonte de possibilidades, que propiciem uma maior 
profissionalidade ao futuro Engenheiro Agrônomo, os 
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componentes aqui defendidos como essenciais para a construção 
de um modelo pedagógico para 
formação desse profissional são: Conceito, Ideal e Objetivos da 
Agronomia, Características de Perfil, Princípios Educativos e 
Elementos Estruturantes do currículo. 
 O Conceito, o Ideal e os Objetivos são estabelecidos a luz 
da historicidade da profissão, junto ao espaço real de atuação. As 
Características de Perfil, os Princípios Educativos e os Elementos 
Estruturantes são propostos com base na teoria educacional 
acessada, nas experiências dos modelos pedagógicos praticados e 
questionados na docência e na militância profissional, na 
convicção de que é sempre possível alterar-se uma determinada 
realidade e na caminhada executada no curso de Doutorado em 
Educação da USP, guiada por uma efetiva orientação. 
 
Conceito de Agronomia 
 
 A Agronomia é a ciência que estuda o desenvolvimento 
agrário visando contribuir com processos que propiciem um 
modo de vida digno à sociedade. 
 
Ideal da Agronomia 
 
O ideal da Agronomia é o desenvolvimento integral do ser 
humano em harmonia ecozóica. 
 
Objetivos da Agronomia 
 
 Os objetivos da Agronomia, tanto diretos e indiretos, 
estabelecidos com a idéia de serem buscados em atuação 
interprofissional com outras ciências e de forma sinérgica com 
movimentos sociais, são: 
• desenvolver integralmente32 o homem do campo; 
• recuperar, conservar e defender a sustentabilidade do meio 
agrário; 
• gerar e implementar processos produtivos pluriativos, que 
possibilitem segurança e rentabilidade justa ao homem agrário; 
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• orientar a produção agrícola buscando quantidade35 e 
qualidade adequadas. 
 Conceito utilizado por BOFF (1998) para definir uma 
“nova era da história da terra e da humanidade, caracterizada 
pela preocupação pela ecologia como arte e técnica de viver em 
harmonia com o universo, com a terra, com todos os seres vivos, 
com todos os elementos e energias universais”. 
 O desenvolvimento integral do homem é a condição 
humana que pode ser viabilizada através de um processo 
educativo em que , ao lado da formação para o trabalho, haja a 
educação humanística libertadora, que possibilita ao homem 
idealizado, buscar seus direitos fundamentais e optar pelo modo 
de vida que lhe convier. 
 O entendimento deste neologismo está embasado em 
CARMO (1998) que analisa a sustentabilidade, como um processo 
em construção histórica, que ultrapassa tempo e espaço, 
integrante de relações sociais de produção, sem caráter 
ideológico, e mais abrangente do que um conjunto de técnicas 
que visa somente aumentar a produtividade agredindo menos o 
meio físico. 
 A pluriatividade dos processos produtivos almejada não se 
restringe a atividades agrícolas.  Engloba todas as atividades que, 
dentro de princípios éticos, possam vir a ser desenvolvidas no 
meio agrário.  
 A referência diz respeito à quantidade adequada visando o 
atendimento do conjunto das necessidades por produtos 
agrícolas, sejam elas agrárias ou urbanas. 
 A referência à qualidade adequada, visa a busca radical de 
produtos com sanidade, isentos de resíduos indesejados de 
qualquer natureza, inclusive de agrotóxicos. 
 
Características de Perfil do Engenheiro Agrônomo 
 Para que o futuro Engenheiro Agrônomo desenvolva a 
profissionalidade idealizada, as características a serem 
desenvolvidas de forma integrada na sua formação são: 
• Visão cultural ampla; 
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• Habilidade de comunicação na igualdade e na diferença, 
oral e escrita, convencional e eletrônica; 
• Flexibilidade para acompanhar evoluções; 
• Compreensão de sistemas complexos; 
• Aptidão no uso da razão e da emoção; 
• Conhecimento equilibrado: generalista e especializado; 
• Iniciativa criadora; 
• Domínio metodológico pluralista; 
• Competência no relacionamento interpessoal; 
• Propensão para o trabalho em equipe; 
• Ação de liderança; 
• Motivação diante de adversidades e contrariedades; 
• Postura ética fundamentada em Valores universalmente 
consagrados; 
• Compromisso social; 
• Disposição para a aprendizagem permanente e o auto-
desenvolvimento; 
 
 Desenvolvimento da capacidade de produzir resultados, 
influenciando pessoas pelo exemplo, com responsabilidade social. 
 Por ocasião da comemoração dos 50 anos das Nações 
Unidas a Universidade Espiritual Mundial Brahma Kumaris da 
Índia, publicou documento resultante de pesquisas sobre valores 
consensuais da humanidade na atualidade. São doze: cooperação, 
liberdade, felicidade, honestidade, humildade, amor, paz, 
respeito, responsabilidade, simplicidade, tolerância e unidade. 
 Este material é divulgado no Brasil pela Professora Lílian 
de Bruns Guenther. (GUENTHER, 1998) 
 
Princípios Educativos do processo de formação inicial 
 
 Diferente de treinar o ser humano para uma ocupação no 
mercado de trabalho, a formação universitária deve formar um 
profissional para contribuir, através da geração, intermediação e 
inter-relação do conhecimento, de forma decisiva na busca de um 
desenvolvimento baseado na eficiência, equidade e 
sustentabilidade. Para o profissional universitário, o trabalho 
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deve ser um ato político-social consciente. Neste sentido, o 
Engenheiro Agrônomo, tendo uma atuação de agente do 
desenvolvimento agrário, baseada no trabalho intelectual, mais 
do que um treinamento e um diploma, necessita de uma 
formação integral. 
 A profissionalidade do Engenheiro Agrônomo resultará de 
uma aprendizagem permanente, que será desencadeada por uma 
formação inicial, integralizada em curso de graduação com 
consistência pedagógica rigorosamente adequada ao grau de 
complexidade científica e responsabilidade dessa profissão na 
sociedade contemporânea. Os princípios educativos propostos 
para consubstanciar o conceito, ideal e objetivos e possibilitar o 
desenvolvimento das características desejadas de perfil são: 
• Integração plena da formação profissional com a realidade 
agrária; 
• Indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, 
tendo a realidade como ponto de partida e de chegada e a 
pesquisa como atividade integrante do ensino; 
• Andragogia40 como base de fundamentação do modelo 
formativo; 
• Orientação acadêmica individualizada na formação e 
mediação docente em todas as atividades curriculares;  
• Desenvolvimento da capacidade crítica e da proatividade 
do educando em todas as atividades curriculares; 
• Tempo de formação inicial compatível com o 
desenvolvimento cognitivo e a responsabilidade solicitada do 
jovem profissional; 
• Incentivo às utopias e respeito aos limites humanos do 
educando; 
 
 No entender deste estudo, ocupação é a atividade humana 
que se preocupa em atender às demandas normais da sociedade, 
através da repetição de soluções já conhecidas. Diferencia-se de 
profissão, na medida em que essa última, ocupa-se, além de 
atender demandas normais, através de soluções já consagradas, 
em produzir análises, consolidar novos marcos teóricos e em criar 
e desenvolver novos processos.  
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 Andragogia: conceito utilizado por KNOWLES (1996; 
1997) ao referir-se de forma específica à educação de adultos. O 
autor questiona a eficácia da educação de adultos, quando 
processada com base nos mesmos princípios aplicados à 
educação de crianças e adolescentes. Para Malcolm Knowles, os 
adultos, incluindo os jovens universitários, apresentam 
características próprias quanto: a necessidade de conhecer; o 
conceito que fazem de si próprios; a relação com a experiência já 
adquirida; a disposição para aprender; a orientação para a 
aprendizagem; a motivação para a aprendizagem. 
• Flexibilização da grade curricular em harmonia com a 
oferta de atividades formadoras; 
• Disponibilização de toda a estrutura presente no meio 
acadêmico, interrelacionada com o processo formativo; 
• Avaliação permanente, participativa e reflexiva de todo o 
processo curricular - concepção e execução, através da 
comunidade curricular. 
• Formação permanente do corpo docente, fundamentada 
nas teorias educacionais e integrada às ações da comunidade 
curricular. 
 
Elementos Estruturantes do currículo 
 A estruturação do currículo será norteada por dois 
elementos: 
• Fases com focos orientadores; 
• Atividades diversificadas. 
 
Fases com focos orientadores 
 As fases do curso, em número de três, são inter-
relacionadas, seqüenciais e traspassadas: 
• Percepção crítica da realidade; 
• Aprofundamento metodológico Científico; 
• Transição para o exercício profissional. 
 
Atividades diversificadas 
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 A comunidade curricular constitui-se num espaço crítico, 
orientador e formador, integrado pelos docentes, discentes e 
segmentos sociais do meio onde a profissão se insere. 
 As atividades a seguir serão priorizadas e integradas de 
acordo com o foco de cada fase do curso, através do trabalho de 
orientação acadêmica: 
Estágios de vivência; 
• Trabalhos interdisciplinares e interprofissionais; 
• Intercâmbios; 
• Trabalhos de extensão; 
• Grupos temáticos de estudo; 
• Disciplinas teórico-práticas; 
• Estágios de aprimoramento, científicos e tecnológicos; 
• Trabalhos de pesquisa; 
• Trabalhos de monitoria; 
• Monografias; 
• Estágios de adaptação ao mercado de trabalho; 
• Trabalhos pré-profissionais orientados; 
 
 Nenhuma atividade curricular obrigatória deverá, 
isoladamente, exceder a um quinto das exigências para a 
integralização da formação inicial.  
 Além das atividades curriculares, o estudante poderá ser 
orientado a desenvolver atividades extracurriculares, de acordo 
com suas expectativa em relação a formação acadêmica, como: 
Congressos, Fóruns, Seminários, Cursos Especiais e Oficinas de 
trabalhos com simulação de atividades complexas.  
 As características sugeridas neste estudo almejam a 
formação de um profissional que, acima das preocupações 
ocupacionais, propicie uma profissionalidade que seja decisiva 
para a transformação da realidade. Neste sentido, para que o 
Engenheiro Agrônomo obtenha legitimação social, a 
integralização da formação inicial deve oportunizar ao acadêmico 
o Conhecimento e o desenvolvimento de habilidades e valores 
condizentes com a complexidade e os desafios da sociedade 
contemporânea. Isso poderá se tornar tanto mais real quanto 
maior for a mudança no atual modelo de formação do Engenheiro 
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Agrônomo e mais vivenciado na realidade for o modelo a ser 
construído. 
 
(**) Texto cedido para esta cartilha. Compõe a Tese: “A 
FORMAÇÃO DO ENGENHEIRO AGRÔNOMO EM QUESTÃO: A 
expectativa de um profissional que atenda as demandas sociais do 
século XXI” de Valdo José Cavallet. 
 
 
 

EDUCAÇÃO FORMAL e TREINAMENTO: 
confundir para doutrinar e dominar 

 
Valdo José Cavallet 

 
 Nos dois últimos séculos, com inúmeras inovações 
tecnológicas e estruturais, com o avanço significativo da Ciência, 
com as rupturas nas tradições, nas formas de expressão e das 
relações humanas, pelo aumento da velocidade e a diminuição 
das distâncias de espaço e tempo, com a ênfase dada na 
personalização, na competitividade e na simulação do cotidiano 
pelas imagens intensificadas dos meios de comunicação de 
massa, as instituições sociais encarregadas da educação passaram 
a viver um dualismo: a formação integral, do homem para a vida, 
e a formação técnica e especializada, do homem para o trabalho. 
 Estes aspectos podem ser dicotômicos ou complementares. 
A disputa pela hegemonia da concepção econômica de educação, 
que seria determinada pelo mercado, sobre a concepção social e 
humana, voltada ao desenvolvimento integral do homem, 
representaria o aspecto dicotômico na medida que tem uma 
expectativa de não mudar o homem do ponto de vista de sua 
construção, mas adaptá-lo ao mundo do trabalho que está em 
mudança. A complementaridade dos aspectos ocorreria ao se 
estabelecer conscientemente o desenvolvimento de ambas as 
formas, com métodos apropriados.  
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 A sociedade é complexa e são caracterizadas circunstâncias 
de crise pelos mais diversos segmentos sociais. O modelo de 
desenvolvimento em vigor tem se mostrado ineficaz para superar 
os grandes desafios da atualidade. Portanto, o que ocorre é uma 
crise de paradigma. A educação é apontada como solução para a 
crise. Mais do que nunca, a escolarização tem sido colocada em 
destaque por representantes dos mais diversos segmentos sociais. 
 Frente aos desafios da atualidade, até o sistema financeiro 
internacional, de forma explicita e inédita, passou a defender a 
intensificação dos processos de escolarização. (TOMMASI; 
WARDE; HADDAD, 1998) Os departamentos de educação de 
Instituições Financeiras, como o Banco Mundial, passaram a 
ocupar um espaço estratégico na formulação e implementação de 
novos modelos escolares. Em suas políticas a escola transforma- 
se numa linha de montagem, capaz de resolver todos os 
problemas e contradições do modelo de desenvolvimento 
adotado. Como se toda a teoria educacional acumulada na 
história tivesse sido um grande engano dos educadores, 
executivos como o chefe do departamento de educação do Banco 
Mundial (CASTRO, 1999), num diletantismo credenciado pela 
grande imprensa, em função dos postos que ocupam, afirmam 
taxativamente que nem sequer mais o modelo pedagógico 
interessa: basta ser aluno normal que aprenderá tudo o que 
interessa, independente da linha pedagógica. Reduz-se a 
educação escolar a treinamento para competir por oportunidades 
de trabalho.  
 A formação integral, social e humana, é relegada a plano 
secundário ou inexistente. Com a doutrina imposta pelas 
instituições financeiras, caminha-se inversamente à construção 
de uma política educacional de superação, as políticas públicas 
desaparecem, dando lugar aos negócios empresariais, 
caracterizados pela curta duração, alta flexibilidade e inexistência 
de unidade – treinamentos rápidos e amplamente diversificados 
de cunho econômico-produtivo, que visam preparar a pessoa para 
ser altamente competitiva no processo de trabalho, e 
paralelamente, pretendem vender o produto educação, que 
transformou-se numa grande oportunidade. Embora transforme 
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a pessoa competitivamente, esta fórmula também é alienante. A 
educação para o trabalho como fim, prende o sujeito dentro do 
processo de trabalho. Além das categorias mão-de-obra e mente-
de-obra, agrega-se às demais categorias alienantes, uma nova, a 
mente-de-consumo. (DE MASI, 1999). Na sociedade agrícola os 
setores dominantes reduziam os dominados a mão-de-obra, que 
analfabetos e pelo trabalho braçal, atendiam as demandas da 
elite. Na sociedade industrial, com o desenvolvimento 
tecnológico, somosse à mão-de-obra, a mente-de-obra, que pelo 
treinamento escolar contribuíram para modernizar o sistema 
produtivo e as formas de dominação.  Agora, na sociedade pós-
industrial acrescenta-se à mão-de-obra e à mente-de-obra, a 
mente-de-consumo. A formação do modelo dominante, além de 
preparar para o processo produtivo, passa a ser uma mercadoria 
de massa, de demanda infinita, e, propiciadora de grandes 
acúmulos financeiros aos seus idealizadores e provedores. 
 O utilitarismo do modelo de educação, proposto pelos 
setores dominantes, sobrepõe-se ao espaço educacional, na sua 
luta histórica de construção do homem e transformação da 
sociedade. Objetiva o atendimento das necessidades imediatas, 
transformando o processo de educação em produto final de 
venda, que atende ao mundo do trabalho, negligenciando os 
excluídos e as necessidades mais particularizadas. Confunde-se 
intencionalmente, chamando tudo de educação, retirando o 
espaço de construção da consciência.  
 A concepção está separada da execução, sendo elaborada 
pelos responsáveis pelo modelo de desenvolvimento econômico 
para atender necessidades imediatas. Não se invalida a forma de 
treinamentos rápidos e diversificados e a formação para o 
trabalho, principalmente quando entendidos como meio num 
contexto onde se preserva o espaço para a formação mais 
abrangente. 
 Necessário porém, pensar qual o modelo pedagógico que 
se pretende: o que contribui para formar um ser consciente, capaz 
de se entender e se ver no mundo, que possa construir a vida e o 
mundo como um todo ou o que pensa isto como meio de 
desenvolver o sentido do trabalho. Mas a educação, embora 
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confundida pelo senso dominante com os treinamentos rápidos 
de preparo, que objetivam a manutenção do modelo de 
desenvolvimento econômico vigente, tem diferentes papéis. Não 
se nega a formação como meio, mas esta deve merecer o seu 
devido espaço, integrada à formação que possibilite a construção 
de um projeto de vida, de trabalhar com a realidade 
acompanhando suas evoluções, com características de 
especialização e generalização e o desenvolvimento da capacidade 
crítica, que tem como princípio educativo a pesquisa. (DUARTE, 
1999). 
  O homem deve ter uma formação para a vida, a ele deve 
ser permitida a condição de construção de um projeto de vida, de 
buscar uma profissionalidade2 ; portanto, uma capacidade de se 
inserir, de compreender o mundo e transformá-lo, pela 
capacitação para conceber novos processos e paradigmas, com a 
visão de desenvolvimento social; amparado por políticas públicas, 
com inserção nos movimentos sociais; baseado em toda a teoria 
educacional, com a visão crítica dos educadores; feitos em 
instituições educacionais, num processo integrado na sociedade, 
com visão interdisciplinar e cooperativa, compatível com cada 
acúmulo realizado; que tenha o princípio 
educativo da pesquisa, que crie consciência e propicie uma 
integração entre das pessoas que estão excluídas. Os sindicatos, 
juntamente com outras representações sociais, podem 
desenvolver, para dar conta, tanto de inserir os trabalhadores 
economicamente a curto prazo, como possibilitar projetos de vida 
e transformações sociais, um projeto pedagógico, com linhas 
norteadoras semelhantes às apontadas neste parágrafo. Um 
projeto que pense além, e inclua questões como saúde e qualidade 
de vida, resgate e respeito às identificações culturais e 
necessidades pessoais. 
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Aspectos/Modelos 
escolares Formação Técnica 

Educação 
Profissional e 
Humana 

O que o modelo possibilita? Ocupação Profissão 
O que buscam os participantes? Necessidades imediatas Projeto de vida 
POR QUE? 
Característica---------------------- Competitividade Cooperação 

 
Objetivos -------------------------- 

Enpregabilidade 
Disputar os espaços 
existentes 
Lucro 

Profissionalidade 
Conceber novos 
processos 
Desenvolvimento social 

Tipo de atividade Negócio Empresarial Política pública 

COMO: 
- Idealizadores-------------------- 

Instituições financeiras 
Setores empresariais 
(Economistas) 

Instituições 
educacionais 
Movimentos Sociais 
(Educadores) 

- Referencial Teórico------------- Teoria Econômica Teoria Educacional 

- Concepção e execução---------- Processo Separados Processo Integrado 

- Estrutura Curricular------------ 
Módulos específicos e 
extensivos em unidades 
especializadas 

Formação integrada e 
contínua em centros 
interdisciplinares 

- Tempo Curricular--------------- Curta duração 
Compatível c/ 
maturidade intelectual 

- Abordagem Pedagógica-------- 
Transmissão/Reprodução 
Treinamento 

Ensino c/ pesquisa 
Problematizada 
Educação reflexiva 

- Resultante Pedagógica--------- Condicionamento Conscientização 

Consequências Exclusão Integração 

 
 
 O esquema acima, ilustra as diferenças entre um modelo 
de formação técnica e um modelo de educação profissional e 
humana, e, sem a pretensão de esgotar a discussão sobre o tema, 
pode nortear a construção de um novo modelo pedagógico de 
formação. 
 Na construção de um modelo pedagógico é prioritário que 
se tenha clareza sobre o ideal e o perfil buscado e sobre quais 
compromissos norteiam esta busca. No momento seguinte, é 
importante a seleção de princípios educativos que possibilitem a 
concretização deste perfil (que não seja algo utópico) e na 
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sequencia, a elaboração de uma proposta curricular exequível e 
que propicie atingir os objetivos pretendidos. 
 O perfil constitui-se da convergência de múltiplas opiniões 
e posicionamentos das partes envolvidas. Apesar disto ousamos 
sugerir uma linha macro, que seria a de um sujeito capaz de 
responder por atividades imediatas, criar novos processos e ao 
mesmo tempo criar projetos de vida, buscando a 
profissionalidade. O que possibilita a construção do perfil é o 
modelo pedagógico. Para atender a um perfil é preciso definir um 
princípio educativo. 
  O principio educativo tem que estar concretizado numa 
atividade pedagógica, portanto, uma atividade curricular. A 
concepção de um modelo deve ser uma etapa do processo 
educativo, concebida integradamente pela comunidade 
curricular: educadores e educandos. (JORGE, 1993) 
 A separação entre a concepção e a execução da formação 
profissional, onde o contato entre os agentes educacionais para o 
planejamento curricular é minimizado, dificulta o 
desenvolvimento de habilidades pedagógicas direcionadas a 
questionar as contradições da formação dos estudantes.  Os 
professores, preocupados com a execução de conteúdos 
especializados, permanecem distanciados do objetivo principal da 
educação: a formação harmoniosa e integral de um profissional e 
cidadão. A formação proveniente de um currículo concebido 
numa esfera e executado em outra, através de docentes 
especializados em diferentes áreas do conhecimento, além de 
proporcionar um caráter sincrético5 ao projeto pedagógico, 
facilita sobremaneira a produção e reprodução do conhecimento 
acrítico. (CAVALLET, 1999). Frente às necessidades de 
transformações sociais e diante da limitação do modelo de 
formação imposto pelos setores dominantes, defende-se 
alterações que sejam capazes de propiciar ao conjunto da 
população o discernimento e a aptidão para que venham 
contribuir de forma decisiva para o futuro da sociedade. 
Trabalhando-se dialeticamente com o conhecimento humano e 
com suas inerentes contradições, há espaço para a construção de 
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processos curriculares que possibilitem a formação de 
profissionais socialmente mais compromissados. 
 Paulo FREIRE (1978, 1986, 1998) educador brasileiro 
reconhecido mundialmente, defendeu a educação, como 
dinamizadora do processo de mudança, através de um método 
ativo e participativo, firmando bases da aprendizagem:  
• Capacidade de auto-reflexão como desenvolvimento da 
consciência crítica, que reorganiza as experiências vividas, 
transformando a realidade;  
• A aprendizagem modifica o homem que, ao mesmo tempo 
em que se renova, mantém a própria identidade. Portanto, uma 
aprendizagem libertadora de conquista e aumento da autonomia; 
• A busca permanente como sujeito, e não objeto da 
educação; com a consciência da característica humana de ser 
inacabado; 
• A noção do tempo, que diferencia homens de animais, e 
caracteriza o homem como ser histórico, capaz de construir o 
futuro com base no passado. 
Essas bases possibilitam a teoria educacional afirmar que: 
• A criatividade e inovação só se desenvolvem no exercício 
da liberdade, definida como capacidade de escolher entre as 
alternativas com a clara compreensão de suas consequências; 
• A práxis criadora somente ocorre com a incorporação do 
aprendizado refletido, que flui das trocas entre mestre e aprendiz, 
participativamente, na construção da realidade, pelas decisões do 
presente. 
 É importante que seja desenvolvida uma forma de 
internalizar a ampliação constante de conhecimentos, 
culturalmente amplos e suficientemente específicos, para que 
sejam aplicáveis em alternativas e soluções significativas na 
viabilização dos objetivos da educação. É necessária a consciência 
das ligações entre os atos praticados e os componentes do meio 
onde se inserem. 
 Diferente de treinar o ser humano para uma ocupação no 
mercado de trabalho, a ação educativa deve formar um 
profissional para contribuir, através da geração, intermediação e 
inter-relação do conhecimento, de forma decisiva na busca de um 
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desenvolvimento baseado na eficiência, equidade e 
sustentabilidade. Para esse novo profissional, o trabalho deve ser 
um ato político-social consciente. 
 A profissionalidade resultará de uma aprendizagem 
permanente, que será desencadeada por uma formação inicial, 
integralizada com consistência pedagógica rigorosamente 
adequadas ao grau de complexidade científica e responsabilidade 
de cada uma das atividades desenvolvidas na sociedade 
contemporânea. 
 Por outro lado, as transformações sociais, pressupõem a 
superação do utilitarismo e do reducionismo promovido pelos 
setores dominantes sobre as políticas educacionais. 
 
  
 
“Que o futuro nos traga dias melhores, e a capacidade de 
construir a universidade que está em nossos corações, nas 
nossas mentes, e nas nossas necessidades.” 

Florestan Fernandes 
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