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Agroecologia como campo de 

ação e atuação de sujeitos 

para a emancipação humana
A definição conceitual de Agroecologia vem 
gerando uma ampla discussão em diferentes 
instâncias da sociedade sendo comum a ocor-
rência de gene-ralizações e reducionismos no 
que tange a definição conceitual da Agro-
ecologia, sendo que as visões que a sociedade 
possui sobre a Agroecologia são diversas. A 
Agroecologia, em termos gerais para a socie-
dade, é relacionada com estilos de agricultura 
mais sustentáveis que promovam inclusão 
social e a equidade ambiental.
Assim, interpretações que vinculam a Agroe-
cologia “a um estilo de vida”, “a um método de 
cultivo sustentável”, “a produção de alimen-
tos limpos”, “a produção sem agrotóxicos e 
fertilizantes industriais”, “a uma produção em 
pequena escala”, “produção para o próprio 
consumo”, “Agroecologia como política 
pública”, “Agroecologia como luta contra o 
agronegócio”, “Agroecologia como movi-
mento social e ecológico”, entre outros, estão 
sendo difundidos de  maneira arbitraria, sem

Agroecologia
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tomar-se cuidado com os resultados que tais 
definições podem implicar para o desenvolvi-
mento da sociedade.
Generalizações, como considerar sistemas de 
produção agrícola que não utilizam agrotóxi-
cos e fertilizantes industriais como sistemas 
agroecológicos, ou reduzir a Agroecologia a 
uma única esfera de atuação na sociedade, 
podem comprometer o potencial que a Agroe-
cologia possui como instrumento para a manu-
tenção da sustentabilidade dos sistemas de 
cultivo agrícola mundial, tanto nas dimensões 
ecológicas, econômicas, social, política, cul-
tural e ética.
Partindo da premissa que a definição do con-
ceito de Agroecologia esta em um processo 
constante de construção e reformulações pre-
tende-se delimitar algumas definições teóricas 
que podem dar suporte ao entendimento da 
Agroecologia para as diferentes esferas de 
atuação da sociedade. 



Agroecologia
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Existe um amplo debate na 
comunidade acadêmica e na 
sociedade sobre o que é a Agro-
ecologia. Essa discussão faz-se 
necessário devido à pro-funda 
confusão no uso do termo 
Agroecologia pelos diferentes 
atores sociais na sociedade. 
Caporal & Costabeber (2004), 
discorrem sobre esse tema, e 
defendem que se confunde a

Agroecologia com os modelos 
de agricultura, que realizam a 
adoção de determinadas prá-
ticas ou tecnologias agrícolas e 
até com a oferta de produtos 
“limpos” ou ecológicos, em 
oposição àqueles característicos 
dos pacotes tecnológicos da 
Revolução Verde. Para estes 
autores,  considerar Agro-
ecologia como um modelo de

agricultura é um reducionismo 
do significado mais amplo do 
termo da Agroecologia, mas-
carando sua potencialidade para 
apoiar processos de desen-
volvimento rural sustentável. 
Os sistemas agrícolas de cultivo 
que estão em oposição aos 
sistemas que empregam os 
pacotes tecnológicos da Re-
volução Verde nos cultivos 
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reducionismos   e
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agrícolas dentro dos agroe-
cossistemas, ou que são alter-
nativos a este, não seriam neces-
sariamente embasados na 
Agroecologia, e são definidos 
como sistemas de produção de 
base ecológica. Os sistemas de 
base ecológica possuem seus 
princípios, regras e regula-
mentações próprias, além de 
possuírem filosofias peculiares 

a cada sistema de cultivo, e 
podem ou não adotar os princí-
pios oriundos da Agroecologia. 
Estes podem ser divididos em: 
agricultura orgânica; agricultu-
ra biodinâmica; agricultura bio-
lógica; agricultura natural; agri-
cultura alternativa; agricultura 
ecológica; permacultura; agri-
cultura regenerativa (ASSIS, 
R., 2005).

Dessa maneira, muitos inte-
lectuais distinguem a Agro-
ecologia dos s is temas de 
produção agrícolas alternativos, 
como anteriormente definidos 
de sistemas de produção de base 
ecológica. Assim, os sistemas 
de produção de base ecológica 
podem se basear nos princípios 
definidos pela Agroecologia, 
podendo possuir um grau maior 
ou menor de sustentabilidade de 
acordo com o grau de com-
plexidade que os cultivos 
agrícolas dos agroecossistemas 
apresentarem, sendo que essa 
complexidade tende a ser maior 
com o grau de intensificação da 
adoção dos princípios da Agro-
ecologia por esses sistemas.

      generalizações
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Agroecologia

? ? ? ????
Então, o que é Agroecologia?
Definir precisamente o conceito de Agroecologia 

torna-se uma atividade complexa, pois tal definição 

encontra-se em processo de definição e redefinição 

pela sociedade, e cada sujeito abstrai pra si o conceito 

de Agroecologia de acordo com a realidade ao qual 

se encontra. Entre as principais compreensões sobre 

a Agroecologia encontram-se: agroecologia como 

movimentos sociais; agroecologia como práticas 

produtivas e agroecologia como enfoque científico.
A Agroecologia surgiu a partir dos próprios 

movimentos campesinos e sociais, que aliados a 

intelectuais e cientistas moldaram os princípios da 

Agroecologia como um esforço inicial em contrapo-

sição aos modelos de desenvolvimento rural 

hegemônico e os sistemas de produção agrícolas 

depredatórios vigentes que desconsideram as 

interações ecológicas dos agroecossistemas. No de-

correr histórico do desenvolvimento do conceito de 

agroecologia identificam-se duas correntes de 

pensamento, uma a norte-americana, que centra mais 

fortemente seus estudos nos problemas ecológicos 

da produção com uma grande sensibilidade 

sociológica e antropológica, e outra, a europeia, que 

busca um franco diálogo entre ciências naturais e 

socias na resolução dos problemas de desen-

volvimento rural (Moreira & Carmo, 2007).
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Uma primeira aproximação e delimitação da área de 
atuação da Agroecologia foram desenvolvidas por 
Stephen R. Gliessman por volta de 1981, que 
partindo dos estudos sobre ecologia e dos princípios 
de sustentabilidade, afirma de “los métodos y 
principios ecológicos constituyenlas bases de la 
agroecología” (Gliessman, 2002). Assim, partindo 
dos conceitos da ecologia, os cultivos agrícolas nos 
agroecossistemas deveriam ser dotados de manejos 
sustentáveis a médio e em longo prazo.

Atualmente, na academia, devido a grande contri-
buição de pesquisadores Europeus, a agroecologia se 
concebe como uma ciência multidisciplinar que vai 
além das aplicações dos conceitos e princípios da 
ecologia (Caporal & Petersen, 2012), ou ainda, pode 
ser concebida como uma ciência que se encontra no 
campo complexidade¹ (Caporal et al. 2009). Assim, a 
Agroecologia pode ser compreendida como um 
enfoque científico destinado a apoiar a transição dos 
atuais modelos de desenvolvimento rural e de 
agriculturas convencionais para estilos de desen-
volvimento rural e de agriculturas sustentáveis 
(Caporal & Costabeber, 2004). Para Altieri (2012), a 
proposta agroecológica enfatiza agroecossistemas 
complexos nos quais as interações ecológicas e os 
sinergismos entre seus componentes biológicos 
promovem os mecanismos para que os próprios 
sistemas subsidiem a fertilidade do solo, sua 
produtividade e sanidade dos cultivos. Além disso, 
esta proposta se baseia na compreensão e manu-
tenção da biodiversidade dos agroecosistemas como 
aspecto fundamental para realizar a transição 
agroecológica e redesenho dos agroecossistemas em 
modelos mais sustentáveis (Altieri e Nicholls, 2010). 

A definição de Agroecologia como enfoque ci-
entífico, que abrande uma rede complexa de ciências, 
possui grande validade e importância para a 
academia, para que os profissionais, pesquisadores, 
acadêmicos e intelectuais consigam compreender o 
caráter multidisciplinar que a Agroecologia possui, 
pois esta constitui um enfoque teórico e meto-
dológico que se utilizando de diferentes disciplinas 
cientificas objetiva estudar a atividade agrária sob 
uma perspectiva ecológica, na qual o agroecos-
sistema é a unidade base de estudo (Altieri, 2004).  

¹Para compreender a visão de uma Agronomia como ciência da complexidade no que tange a extensão rural e no desenvolvimento rural sustentável, ver Silva 
Neto (2010) e Silva Neto (2009).
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Agroecologia

³Para compreender o significado e evolução do conceito de campesinato, ver “Sobre a Evolução do conceito de campesinato”, de Eduardo Sevilla Guzmán e 
Manuel Gonzáles de Molina (2013)

Para Niederle et al. (2013), a transição 
dos sistemas convencionais para 
sistemas de produção de base ecológica, 
postulado de transição agroecológica, 
pode ser compreendida como processo 
ao mesmo tempo social e técnico que 
articula múltiplos atores, mercados, 
tecnologias, instituições e formas de 
conhecimento. Assim, a Agroecologia 
possui uma natureza social, uma vez 
que se apoia na ação social coletiva de 
determinados setores da sociedade civil 
vinculado ao manejo dos recursos 
naturais (Guzmán, 2002). Assim, a 
Agroecologia encontra-se também 
como uma estratégia fundamental de 
ação dos movimentos sociais, e está 
presente nos meios de produção 
agrícola sustentável e nas práticas 
camponesas³, que carregam uma baga-

gem histórica de luta e de acumulo de 
sabes empíricos, e que reivindicam 
mudanças nos paradigmas de de-
senvolvimento da sociedade. Como 
exemplo da relevância que a Agro-
ecologia possui dentro dos movimentos 
sociais, vale dar destaque a proposta de 
Reforma Agrária do MST, que consi-
dera como medida fundamental a 
promoção de uma agricultura di-
versificada, sustentada em bases 
agroecológicas, sem agrotóxicos e 
transgênica, gerando alimentos sau-
dáveis (Stedile, 2013). É perceptível o 
caráter ao mesmo tempo científico, 
estratégico, técnico e social ao qual a 
Agroecologia abrange dentro dos 
movimentos sociais e sistemas produ-
tivos.
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A Agroecologia, para muitos pesqui-
sadores, se apresenta como uma 
alternativa de desenvolvimento em po-
tencial, que abrange principalmente a 
agricultura familiar. De acordo com 
Alves et al. (2008), a agroecologia se 
apresenta como uma ciência e um 
movimento político, que tem suas bases 
em usos mais racionais dos recursos 
naturais, e na qualidade de vida das 
famílias que vivem e dependem da 
agricultura e do espaço rural. Essa visão 
de Agroecologia como movimento 
político, possui grande importância 
para os atores e setores que atuam e 
disputam no campo político um modelo 
de desenvolvimento agrícola e de 
sociedade mais sustentável.

Como pode ser observada neste pre-
sente texto, a agroecologia possui 
diversas definições e compreensões, 
sendo adotada de maneira diferente 
pelos diversos atores sociais. Devida 
essa pluralidade de visões, e divido seu 
enfoque teórico que integra diferentes 
disciplinas científicas, a agroecologia 
passa a constituir uma matriz disci-
plinar integradora de saberes, co-
nhecimentos e experiências de distintos 
atores sociais, dando suporte à emer-
gência de um novo paradigma de 
desenvolvimento rural (Caporal et al., 
2006) Para Gomes (1999), discorrendo . 
sobre as bases epistemológicas da agro-
ecologia, salienta que a consolidação da 
agroecologia como novo paradigma 
poderá vir a ocorrer, mas depende de 
esforço intelectual, prática política, 
ajustes institucionais, entre outros.
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Como discorrido ao longo do 
presente texto, a Agroecologia, 
se apresenta como um novo 
paradigma de desenvolvimento 
rural sustentável, que além de 
fornecer as bases epistemológi-
as necessárias para análise do 
nível de sustentabilidade de um 
agroecossistema, se manifes-
tando também como bandeira 
de luta dos movimentos sociais 
e se insere dentro de práticas 
produtivas e atividades acadê-
micas e científicas. Em síntese, 
devido à heterogeneidade de 
atores sociais envolvidos em 
torno da discussão da definição 

e rumos da Agroecologia, esta 
pode ser compreendida em um 
sentido mais amplo, podendo 
definida como um campo de 
ações para a emancipação huma-
na (SILVA NETO, 2013). Essa 
definição é mais ampla, pois 
mantem o caráter cientifico e 
metodológico que é postulada 
pelos que defendem a Agroeco-
logia como um enfoque científi-
co ou uma ciência da complexi-
dade, mas também compreende 
a ação e atuação dos sujeitos, 
dos movimentos sociais e das 
práticas agrícolas na qual a Agro-
ecologia ganha corpo.

FEAB: Agronomia em foco | Março 2015



Para a sociedade a Agroecologia esta relaci-
onada com estilos de agricultura mais sus-
tentáveis que promovem inclusão social e 
equidade ambiental. Na academia, relacio-
nam-se a Agroecologia as ciências da com-
plexidade, com enfoque ecológico e com 
perspectivas no desenvolvimento rural sus-
tentável. Para os movimentos sociais, a Agro-
ecologia pode se apresentar como uma estra-
tégia, abrangendo tanto o caráter científico, 
social e técnico, e está presente nos meios de 
produção agrícola sustentável e nas práticas 
camponeses, que carregam uma bagagem 
histórica de luta e de acumulo de sabes empí-
ricos. Para outros, pode-se definir a Agroe-
cologia tanto como uma ciência como um 
movimento político, focado na disputa ideo-
lógica e política de um modelo de sociedade 
mais sustentável. Essa pluralidade de defini-
ções e de concepções sobre oque é Agroeco-
logia e como ela deve ser empregada na soci-
edade, não deve ser desconsiderada, somen-
te deve-se tomar o cuidado com as implica-
ções que tais definições provocarão nos 
rumos da sociedade e para qual realidade 
esta se encontra. Porém, como a definição do 
conceito de Agroecologia esta em um pro-
cesso constante de construção e reformula-
ções, e abrange uma diversidade de atores 
sociais e teorias, abrangendo um amplo 
campo de correlações de forças na socieda-
de, ela pode ser compreendida, em um senti-
do mais amplo, como um campo de ações e 
atuação dos sujeitos com caráter emancipa-
tório. Assim, Agroecologia não se monopo-
liza somente no que tange a academia, mas 
compreende um campo de ação para os suje-
itos que disputam os rumos da sociedade 
para um estágio de desenvolvimento da soci-
edade e dos modelos de agricultura mais 
sustentável.
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e você?

Nós gostamos de 
alimentos sem veneno



o
Universidade: 

velhos desafios*

 Nova realidade, 

A Universidade Brasileira vivencia uma 
nova realidade marcada pelas mudanças 
ocorridas na última década. Esta nova reali-
dade é resultado, sobretudo das reivindica-
ções populares, da ação dos movimentos 
sociais e da implantação de programas 
governamentais.
A combinação destes três fatores possibili-
tou no decorrer dos últimos 10 anos demo-
cratizar significativamente o acesso ao 
ensino superior abrindo suas portas para 
setores historicamente exclusos dos bancos 
acadêmicos.  Mudanças importantes, mas 
que não foram profundas o suficiente para 
combater heranças arcaicas provindas do 
passado colonial, da ditadura militar e dos 
anos de intensa hegemonia neoliberal que 
assolaram a educação brasileira.
Trata-se de uma nova realidade, mas que 
traz consigo antigos e velhos desafios. Desa-
fios escritos nas bandeiras que marcaram a 
trajetória do movimento estudantil. Que 
mobilizaram e paralisaram universidades 
nos anos 1950 e 1960 por uma reforma uni-
versitária que contemplasse a paridade nos 
conselhos superiores e a participação estu-
dantil na elaboração dos currículos. Marcou 
a resistência à fragmentação e à tecnificação 
do ensino superior imersos na reforma dita-

torial de 1968.Desafios que ecoaram fortes 
nos gritos de “educação não é mercadoria”, 
combatendo a mercantilização em auge nos 
anos 1990.
São reivindicações que se mantém vivas e 
atuais para aqueles que lutam por uma edu-
cação verdadeiramente pública, democráti-
ca e popular. Pois ainda que tenhamos uma 
nova realidade no ensino superior, sem supe-
rar os velhos desafios a universidade conti-
nuará carregando sua raiz arcaica e distante 
do papel inovador e transformador o qual 
deveria cumprir na atualidade.

Como enfrentar os velhos desafios neste 
novo cenário? Buscar-se-á responder esta 
pergunta analisando as transformações 
recentes da universidade brasileira e reti-
rando de sua história evidências para os 
problemas que nela permanecem.

Educação
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Universidade em disputa

Antes de tudo é importante compreender o meio do qual está se 
falando: a universidade. Esta, como uma instituição educacional, 
não é um ente isolado na sociedade e muito menos um espaço neutro 
e sem conflitos.

Como descreveu um dos maiores pedagogos, teórico e lutador pela 
educação pública brasileira, Paulo Freire, a educação pode funcio-
nar como um instrumento utilizado para garantir a conformidade 
como o sistema presente, ou se tornar uma prática de 'liberdade', um 
meio pelo qual homens e mulheres se relacionam de forma crítica e 
criativa e descobrem como participar na transformação do mundo.

A sociedade atual, onde o capitalismo tornou-se o sistema predomi-
nante, tem como um dos seus elementos centrais, a contradição entre 
o trabalho assalariado e o capital, logo, uma sociedade dividida em 
classes e marcada por profundas desigualdades sociais.  As suas 
contradições, bem como as condições para sua reprodução não se 
dão apenas no âmbito econômico, mas emergem também para 
outras dimensões da vida social, estendendo-se ao nível político, 
ideológico e cultural.

Nesse cenário, os sistemas de ensino atuam no sentido de reproduzir 
e qualificar a força de trabalho, transmitir os modelos sociais, quali-
ficar os quadros dirigentes, formar consciências e difundir as ideias 
dominantes com vistas à manutenção do status quo.

No entanto, ainda que arquitetada para reproduzir a ordem social 
vigente, o processo de constituição da universidade é um processo 

contraditório, o que possibilita a disputa por alternativas educa-
cionais significativamente diferentes e emancipadoras.  

Disputa essa que está diretamente ligada à disputa mais 
geral da sociedade. 

Nesse sentido, a realidade da universidade brasilei-
ra deve ser compreendida levando-se em conta os 

aspectos do desenvolvimento econômico, soci-
al e político que incidem e até mesmo determi-

nam os rumos dos sistemas de ensino.  Com-
preende-se a atualidade do ensino superi-

or, não de forma estática, mas resultado 
de um processo de desenvolvimento 

histórico e dialético. Um processo 
movido por eminentes contradi-

ções e conflitos. 

- 14 -
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Os aspectos que marcam o novo 
cenário do ensino superior no Brasil

Educação

O ideário de construir um projeto de universidade que encampasse 
as lutas e debates do movimento educacional e estudantil revigorou-
se no Brasil logo na entrada dos anos 2000.  Desde que instaurou-se 
a ditadura militar em 1964, os setores que disputavam a universida-
de sob um viés crítico e transformador, foram conduzidos a uma 
contraofensiva brutal. Foram destinados a combater os programas 
governamentais em curso, como cortes de recursos, criação de cur-
sos pagos nas universidades públicas e a ascensão desenfreada do 
ensino privado.

A eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2002, que con-
tou com apoio e engajamento dos movimentos sociais, do movimen-
to estudantil, sindical e de grande parte da intelectualidade progres-
sista, assinalou uma mudança de perspectiva acerca do futuro das 
universidades. O momento que se anunciava parecia propício para 
uma discussão de fôlego acerca dos rumos do ensino superior no 
país. Discussões, que pudessem culminar em transformações pro-
fundas, no sentido do fortalecimento do caráter público da universi-
dade brasileira, de sua democratização e da ampliação de sua capaci-
dade de produzir conhecimento de forma autônoma.

A nova realidade nas universidades públicas refere-se a esta mudan-
ça. Não se resume a uma mera alteração de governo, mas de uma 
mudança de paradigma que atinge o conjunto da sociedade brasilei-
ra e dos movimentos sociais.

Tais transformações aliam-se também ao modelo de desenvolvi-
mento econômico, político e social que passou a ser adotado pelos 
novos governos. Diferentemente do neoliberalismo desenfreado da 
década de 1990, caracterizado pelo enxugamento do papel do Esta-
do e privatização dos serviços públicos, o novo modelo, aliou o 
desenvolvimento econômico com investimentos na área social, polí-
ticas de transferência de renda e ampliação de consumo da popula-
ção. Em síntese propiciou melhores condições de vida para classe 
trabalhadora sem alterar as estruturas vigentes de poder.

A universidade, por sua vez, foi atingida de maneira geral, pela reto-
mada significativa de recursos públicos, pela expansão do número 
de vagas e criação de vagas públicas no ensino privado. Tais medi-
das, como veremos adiante, não mudaram a estrutura organizativa 
das instituições, os métodos de ensino e não deram conta de reverter 
o processo de mercantilização da educação.

Dos aspectos que marcam o 'novo' desta última década no ensino 
superior, destacam-se três que possuem grande essencialidade. O 
primeiro é a expansão e interiorização do acesso, tanto no ensino 
público como no privado e comunitário, o segundo refere-se a 
ampliação dos investimentos e a aprovação de um novo PNE e o 
terceiro trata da alteração da composição social das universidades.
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Expansão e
interiorização
do acesso

REUNI
A expansão e a interiorização do acesso 
foram, sem dúvida, os grandes marcos de 
mudança no ensino público, onde o principal 
programa foi o de Apoio a Planos de Reestru-
turação e Expansão das Universidades Fede-
rais Brasileiras (Reuni). O Reuni resultou na 
ampliação de 111% na oferta de vagas nos 
cursos de graduação presencial somente no 
período de 2003-2011. Além da expansão 
das matrículas, houve um salto na criação de 
novas universidades federais. Somente no 
período de 2003 a 2010, ampliou-se de 45 
para 59 o número de universidades e de 148 
campus para 274 campus/unidades.

Concomitantemente criaram-se institui-
ções com o propósito de integração regio-
nal e internacional. Universidades que se 
diferenciam do padrão hegemônico, seja 
na estrutura curricular, nos métodos peda-
gógicos, como também em sua função 
social.  Entre estas, destacam-se a  Uni-
versidade Federal da Fronteira Sul 
(UFFS), que integra os estados fronteiri-
ços da região Sul do Brasil; Universidade 
Federal do Oeste do Pará (Ufopa), que é a 
universidade da integração amazônica; 
Universidade Federal da Integração Lati-
no-Americana (Unila), voltada para todos 
os países da América Latina; e Universi-
dade da Integração Internacional da Luso-
fonia Afro-Brasileira (Unilab), cujo obje-
tivo é a aproximação entre os países falan-
tes da língua portuguesa em outros.

Educação
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O cenário atual tem demostrado as 
contradições, assim como os limi-
tes e potencialidades destas políti-
cas de expansão. Obras ainda 
inconclusas, professores e técnicos 
a serem contratados, além da 
demanda por assistência estudantil. 
Reitera-se, que muitos cursos 
foram criados sem demanda social, 
numa lógica de cumprir estatísticas 
e gerar bons relatórios quantitati-
vos, mostrando as falhas de cons-
truir um processo sem haver prati-
camente nenhuma discussão com a 
sociedade. 

Problemas

No ensinado privado, as contradições são ainda 
mais evidentes. No último período, foram 
implantados dois programas que ampliaram o 
acesso: O Programa Universidade para Todos 
(PROUNI) e o Fundo de Financiamento Estu-
dantil (Fies). Atualmente, já somam 31% do 
total das matrículas no sistema privado de ensi-
no superior. Somente no intervalo de 2005 a 
2013, por exemplo, mais de 1,2 milhão de estu-
dantes beneficiaram-se por meio de bolsas do 
Prouni. Vagas ocupadas centralmente por estu-
dantes trabalhadores.

PROUNI e Fies

No entanto, as contradições que 
envolvem o ensino privado também 
são inúmeras. Os estudantes Prou-
nistas, por exemplo, esbarram nas 
dificuldades de permanência, visto 
que as tais universidades não possu-
em mecanismos de assistência estu-
dantil. Cada vez mais, oferta-se um 
ensino de baixíssima qualidade, 
onde em grande parcela das institui-
ções a formação restringe-se ao ensi-
no, dispensando-se a pesquisa e a 
extensão. Destaca-se ainda que mui-
tas instituições não possuem meca-
nismos de participação e democra-
cia, quando cerceiam até mesmo a 
liberdade de organização e manifes-
tação estudantil.  

Contradicoes

mais 
educação
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Ampliaçã� do� Recu�o� para � 
Ensin� Superio�

Educação

O segundo aspecto que marca a recente realidade, 
trata-se da ampliação do orçamento para a educação 
pública e o ensino superior público. Ainda que tenha 
ocorrido uma ampliação importante do orçamento 
nos últimos anos com a triplicação da quantidade de 
recursos investidos, o orçamento é restrito tendo em 
vista tanto as necessidades existentes estruturais das 
instituições e que apenas cerca de 6% dos jovens tem 
acesso ao ensino superior público nos dias atuais.
  
No último período foram aprovadas duas conquistas 
importantes, que podem ser compreendidas como 
resultado das mobilizações do movimento educacio-
nal.  O Plano Nacional de Educação – PNE, com 
meta de 10% do PIB para a educação, e a Lei dos 
Royalties do Pré-Sal, que destina 75% destes recur-
sos para a educação.

No entanto, para além da emergência da ampliação 
do financiamento, atenta-se para a possibilidade de 
destinação destes recursos para a iniciativa privada.

O PNE, o qual traz consigo diretrizes a serem cum-
pridas nos próximos 10 anos, é o primeiro plano 
aprovado que teve como base os debates realizados 
com a sociedade civil e os movimentos sociais a 
partir das conferências de educação. Contudo, no 
decorrer de sua tramitação no Congresso Nacional, o 
plano foi um alvo de constantes disputas por parte 
dos setores do ensino privado. A bancada dos tuba-
rões do ensino privado atuou fortemente no intuito de 
barrar o caráter público dos 10% e garantir que este 
recurso também viesse a contemplar o ensino 
privado.

Em síntese, o PNE é um projeto considerado avança-
do em suas metas. No entanto, tendo em vista as 
contradições que permeiam as metas estabelecidas, 
este corre tanto o risco de tornar-se uma carta de 
intenções, como também de parte destes recursos 
serem sugados para os cofres dos tubarões do ensino 
privado. 
 
Por fim, cabe o questionamento de para qual modelo 
de ensino este orçamento será destinado. 

Plano
Nacional
educação
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Santo (Ufes), em novembro de 2014, onde um profes-
sor de economia ao ministrar aulas para o segundo 
período do Curso de Ciências Sociais, disse aos alunos 
"se tivesse que escolher entre um médico branco e um 
negro, escolheria o médico branco".

São novos estudantes que encontram na tão sonhada 
universidade deficiências estruturais, mas também 
valores arcaicos institucionalizados. Tais como o 
autoritarismo, o racismo, o machismo e a homofobia.

Percebe-se, com isso, que não basta o negro entrar na 
universidade se esta não tiver como 
uma de suas funções sociais o 
combate ao racismo, a promoção da 
igualdade racial e da cultura negra. 
Da mesma forma, de que resolve um 
jovem oriundo da agricultura 
familiar entrar na universidade se a 
produção de conhecimento for 
majoritariamente voltada para 
atender ao agronegócio?

O interessante é que estas transfor-
mações, que culminaram numa nova 

configuração social da universidade, acabam por 
evidenciar as contradições de um espaço que reproduz 
valores e ideologias obsoletas e que não cumprem a 
sua verdadeira função social e está distante dos 
desafios e necessidades que envolvem a ampla 
maioria da população brasileira.

Como vimos, os avanços ocorridos nos últimos anos 
foram muitos. A universidade expandiu, retomou os 
investimentos e alterou a sua composição social. Esta 
nova realidade evidencia, cada vez mais, a necessida-
de da universidade romper com os problemas que 
ainda se fazem presentes. 

Os desafios colocados podem ser sintetizados na 
necessidade de uma profunda transformação. Uma 
reforma que viria a romper com as heranças malditas 
provindas de um passado colonial, da ditadura militar 
e dos anos neoliberais.

Nova 
Composição 

Social

Educação
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Para além da democratização por meio dos números, o 
segundo aspecto que assinala esta nova realidade 
trata-se na mudança no perfil dos estudantes. 
Resultado da pressão exercida pelos dos movimentos 
sociais, foram implementadas medidas que se contra-
põe ao modelo elitista de universidade vigente. Uma 
delas é a Lei 12.711 (Lei de Cotas)  que instituiu tanto 
recorte social, garantindo 50% das vagas para estu-
dantes de escola pública e 25% para baixa renda, 
como também recorte étnico racial no método de 
ingresso das IFES.

Outra medida importante foi a 
mudança nos métodos de ingresso 
com a criação da prova do ENEM-
SISU, o qual tem posto em xeque o 
vestibular tradicional, sendo mais 
acessível aos estudantes de escolas 
públicas. Cabe também destacar a 
criação do Plano Nacional de 
Assistência Estudantil que a partir de 
2003 passou destinar recursos 
específicos para a permanência dos 
estudantes.

Tais medidas popularizaram o ingresso e alteraram a 
composição social da universidade. Gerou-se um 
novo perfil de estudantes trabalhadores e oriundos da 
classe trabalhadora, sujeitos que aliam a frequência as 
aulas com amplas jornadas de trabalho e que necessi-
tam de políticas de assistência estudantil para perma-
necer na universidade.

A mudança na composição social tem evidenciado a 
necessidade da universidade reinventar-se e colocar-
se de acordo com a realidade destes novos sujeitos. A 
assistência estudantil passou a ser uma das demandas 
mais emergenciais tendo em vista as dificuldades de 
permanência e de acesso a direitos fundamentais, 
como alimentação, moradia, transporte e saúde. 

Mas também manifestações de racismo são corriquei-
ras no âmbito das instituições, até mesmo nas salas de 
aula, nos trotes e nos corredores.  Corriqueiras como o 
fato ocorrido na Universidade Federal do Espírito

A mudança na compo-
sição social tem evi-
denciado a necessida-
de da universidade 
reinventar-se e colo-
car-se de acordo com a 
realidade destes novos 
sujeitos

,,
,,
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Quando eu 
vou 

poder dec
idir?

O movimento pela reforma universitária 
começa a ganhar corpo no Brasil já na 
década de 1950. Encampado principal-
mente pelos estudantes, o movimento 
questionava estruturalmente a universida-
de brasileira, construída para poucos, mar-
cada por uma orientação conservadora em 
rígidos currículos, cátedras vitalícias e 
divorciadas da realidade social.

O que os estudantes buscavam era romper 
com o modelo colonial de universidade.  
Constituídas a partir de assimilações de 
modelos europeus, tais modelos, não 
foram projetados a partir da realidade e 
das necessidades do povo brasileiro. As 
instituições organizavam a vida intelectu-
al como parte de uma "situação colonial" 
crônica de dependência cultural. (Fernan-
des, 1992)

Até os dias de hoje, a universidade brasile-
ira guarda os resquícios de sua formação 
colonial. Observa-se isto tanto na compo-
sição social amplamente branca em um 
país composto em mais de 50% de negros, 
mas também, na organização interna, 
onde as decisões e a elaboração dos currí-
culos, por exemplo, permanecem sendo 
definidas por pequenas cúpulas, com 
restrita participação estudantil.

Tal realidade é decorrente de um processo 
de desenvolvimento do ensino superior 
brasileiro em que as mudanças provêm 
principalmente de acordos e pactos entre 
as elites ao invés de verdadeiras rupturas. 
Todas tentativas de transformações mais 
profundas foram sempre contidas. Faz jus 
a história, o movimento desencadeado na 
década de 1960 que foi refreado pela dita-
dura militar.

O 
combate 

às 
heranças 
coloniais

Educação
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Educação

Os
resquícios
ditatoriais

Não apenas contida a movimentação dos 
estudantes pela via da brutal repressão, o 
discurso de reforma é incorporado pelos 
militares e utilizado para adequar o siste-
ma de ensino superior ao projeto de 
modernização conservadora na então 
reforma universitária de 1968, denomina-
da de reforma MEC–USAID. 

Construído em parceria com o departa-
mento Norte Americano de educação, a 
reforma trouxe mudanças na organização 
institucional que regem as universidades 
até os dias atuais. Destaca-se a implanta-
ção do sistema de créditos (diluindo a con-
vivência estudantil), a unificação do vesti-
bular e a departamentalização das univer-
sidades.

No ensino superior público, os resquícios 
ditatoriais evidenciam-se na segmentação 
da organização da universidade, na frag-
mentação do ensino, no tecnicismo, no 
produtivismo e corporativismo acadêmi-
co. Os departamentos, por exemplo, são 
estruturas que permanecem na maioria 
das instituições, além de fortalecer o cor-
porativismo, são responsáveis pela falta 
de comunicação e isolamento entes dife-
rentes cursos, faculdades e áreas do saber. 

Outro dos principais legados que a Dita-
dura militar deixou para o ensino superior 
foi a abertura para o mercado educacional 
privado. Entre 1960 e 1980, o setor priva-
do cresceu mais de 800%.  A proporção 
pública - privada inverteu-se, na década 
de 1960, 80% dos estudantes frequenta-
vam instituições públicas e 20% privadas. 
Em 1980, o setor privado já predominava, 
respondendo por 63% do total das matrí-
culas e por 77% dos estabelecimentos de 
ensino superior no país. (Sampaio, H., 
2000).
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O neoliberali$mo e o legado da 
mercantilização do en$ino

considerado um dos mais promissores mercados do 
século XXI.  Com o apoio de organismos internacio-
nais como o Banco Mundial e a Organização Mundi-
al do Comércio, a transnacionalização e a desnacio-
nalização do ensino expandiu-se com toda força a 
partir dos anos 1990.  No Brasil, a fusão dos grupos 
de educação Anhanguera e Kroton, por exemplo, 
criou a 17ª maior empresa da Bovespa em termos de 
valor de mercado.  Além disto, a lógica do capital 
tem estimulado o movimento de grandes grupos 
estrangeiros na compra de universidades brasileiras.

A consequência deste processo é a desnacionaliza-
ção do ensino, a submissão às regras do mercado e o 
controle pelo capital financeiro.  Nisso, a garantia do 
lucro se impõe a qualidade de ensino, aos salários dos 
professores e ao desmonte das instituições. A compra 
da Universidade Bandeirantes - UNIBAM, por exem-
plo, pelo grupo Anhanguera, culminou na demissão 
de 1.500 professores, eliminou as aulas presenciais 
nas sextas-feiras e uma disciplina em todos os outros 
dias. 

Além dos tubarões do setor privado, existem aqueles 
setores que mercantilizam o do setor público de “den-
tro para fora'' sob a lógica de oferta de serviços e pre-
carização das relações de trabalho. Inclui-se as fun-
dações privadas autoproclamadas “de apoio” e as 
instituições “públicas' como as “organizações socia-
is” e “oscips”. 

Na década de 1980 e 1990, com a consolidação do 
neoliberalismo, a mercantilização do ensino é um 
fenômeno de esfera global. No Brasil, a perda geral 
de prioridade das políticas sociais (educação, saúde, 
previdência), atingiu em cheio as universidades. 
Mediante os cortes de investimentos e a ascensão do 
ensino privado, inclusive com o apoio e o investi-
mento estatal, a universidade transforma-se num 
serviço a que se tem acesso, não por via da cidadania, 
mas por via do consumo.  (Boaventura, 2005)

Órgãos internacionais como o Banco Mundial e a 
Organização Mundial do comércio incidem forte-
mente na educação. Diretrizes do BM apontam para 
os países considerados de “periferia” a prioridade do 
“ensino fundamental 'minimalista'” e para a “forma-
ção profissional 'aligeirada'” (LEHER, 1999).

No ensino público, além dos cortes de recursos, as 
universidades são conduzidas a abraçar convênios 
com a iniciativa privada. Com isso, cresce o produti-
vismo acadêmico, vinculado as demandas de gran-
des multinacionais. Foi instituída a cobrança de taxas 
de matrícula. Além disso, parte dos serviços, como 
segurança e alimentação, por exemplo, foram aos 
poucos sendo terceirizados para a iniciativa privada.

O processo de mercantilização do ensino não foi 
revertido e continua atingido a universidade. Este é 
um processo global que atinge o ensino superior, 

 E d u c a ç ã o    n ã o 
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A nova realidade não deu conta 
de reverter a mercantilização do 
ensino, a sua fragmentação, os 
métodos pedagógicos e os valo-
res arcaicos que permeiam a 
universidade. Superar os velhos 
desafios neste novo cenário só 
será possível com uma verdade-
ira reforma universitária. 

Este novo cenário de retomada 
dos investimentos, expansão do 
ensino público e mudança no 
perfil dos estudantes, tornou 
mais evidente ainda necessida-
de de realizar transformações 
mais profundas.

Um conjunto de bandeiras ala-
vancadas ao longo da história 
pelo movimento estudantil 
necessitam ser retomadas, e é 
claro, atualizadas. Bandeiras 
como alteração do modelo de 
organização da universidade, a 
sua democratização, reforma 
nos métodos de ensino, autono-
mia didático-científica e rever-
são da mercantilização do ensi-
no. 

Para superar os velhos desafios 
serão necessárias mudanças que 
vão para além das melhorias 
físicas das instituições mas que 
atingem a forma como o conhe-
cimento é produzido e difundi-
do.
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A urgência da 
Reforma Universitária 

   é    m e r c a d o r i a 

Trata-se de um 
momento não 

apenas propício, mas 
um momento em 
que a reforma 
universitária é

URGENTE e NECESSÁRIA

* Adriele Marlene Manjabosco é estudante do curso de serviço social da Universidade Federal de Santa Maria – 

UFSM, como também ocupa a diretoria de extensão universitária da União Nacional dos Estudantes – UNE.

As referências bibliográficas desse texto encontram-se na página 49.
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TAREFAS:
Promover a entrada1.

2. Garantir a permanência

Lutar pela transformação 
da universiade

3.
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O patriarcado é um 
sistema que estabelece 
relações antagônicas 

entre homens e 
mulheres, nos 

colocando como 
subalternas



Feminismo
não há

Agroecologia



Feminismo
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Então que estratégia de desenvolvimento queremos? 
Aquela atrelada a ideia de liberdade, de autonomia e 
de igualdades. Um novo caminho que rompa com o 
estabelecido, que rompa com o modelo de agro-
negócio: envenenador, que reproduz a desigualdade 
e até mesmo a pobreza no campo. Um modelo que 
aponte para a transição agroecológica, com a 
produção de alimentos saudáveis, com soberania 
alimentar, com autonomia igualdade entre homens e 
mulheres, adultos e jovens. E que permita e incentive 
que tanto mulheres, como jovens sejam protago-
nistas dessa mudança. 
 
A autonomia econômica, numa perspectiva de 
Economia feminista, pode ser um mecanismo de 
protagonismo, uma vez que defende a necessidade 
de um novo paradigma de sustentabilidade da vida. 
As mulheres criam cotidianamente alternativas 
concretas à economia dominante, articulando 
transformações aos modelos de produção, repro-
dução e consumo. Ou seja, nós mulheres já desen-
volvemos soluções reais que passam pela promoção 
da Soberania Alimentar e Energética, pela 
Agroecologia, pela Economia Solidária; também 
pelo reconhecimento e valorização dos conhe-
cimentos ecológicos tradicionais dos povos; pela 
defesa das florestas e da biodiversidade, dentre 
outros. 

O que é Soberania Alimentar?
Entendemos soberania alimentar como o “princípio 
que compreende o direito dos povos a alimentos 
saudáveis e culturalmente adequados, produzidos 
com métodos sustentáveis, e a autonomia dos povos 
para definir seus próprios sistemas agrícolas e 
alimentares, ou seja, o que, quanto e como produzir e 
consumir. A soberania alimentar defende que as 
necessidades e formas de vida daqueles que 
produzem, distribuem e consomem os alimentos 
estejam no centro desses sistemas, e não a reboque 
dos interesses do mercado e de grandes empresas. A 
soberania alimentar insiste na necessidade demudar 
o ponto de vista político para alcançar a segurança 
alimentar e o direito à alimentação. Também afirma 
a mudança nas relações de poder, colocando aqueles 
que sofrem de injustiça no acesso ao alimento no 
centro das políticas.”¹ 

Para nós feministas a Soberania Alimentar é um 
princípio que organiza nossas vidas em contra-
posição ao sistema capitalista patriarcal antieco-
lógico.
Logo, promover soberania alimentar, pressupõe 
promover a agricultura de base ecológica, a Agro-
ecologia.

¹SOF – Sempreviva Organização Feminista/OXFAM, Economia Feminista e Soberania Alimentar – Avanços e Desafios, 2014. Disponível em: http://goo.gl/igNF4e

Para romper com o modelo precisamos de so

b
y
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Se faz necessário que de fato o campo da Agroeco-
logia compreenda e fortaleça o papel exercido pelas 
mulheres no processo de transição agroecológico. As 
mulheres são fundamentais tanto na produção de 
auto-sustento, na promoção de saúde através das 
plantas medicinais, na manutenção da biodiver-
sidade, para ficar só nesses exemplos. E também são 
protagonistas de resistência e luta contra os 
transgênicos, agrotóxicos, pelo acesso aos bens 
naturais, como lá em Apodi² (no Rio Grande do 
Norte).
Para nós da Marcha Mundial das Mulheres não há 
como mudar a vida das mulheres, sem romper com 
esse modelo de produção, de consumo, e de relação 
com os alimentos. E para tanto, a Agroecologia é 
fundamental.
Agora, como promover a transição agroecológica 
sem de fato visibilizarmos aqueles e aquelas que 
constroem esse outro rural? 
Nesse sentido, se afirma que sem Feminismo não há 
Agroecologia, uma vez que devemos, todos e todas, 
promover o cuidado com a terra, alimentar-se de 
saúde, para mudar nosso futuro com igualdade e a 
autonomia para mulheres e homens.
Na Carta das mulheres presentes no III Encontro 
Nacional de Agroecologia (ENA), Juazeiro/BA, há 
ponderações importantes para que compreendamos 
melhor como feminismo e agroecologia estão 
articulados³.

²Para saber mais sobre a resistência das mulheres em Apodi no Rio Grande do Norte sugere-se a leitura do artigo “Do diálogo à resistência das mulheres em Apodi”. 
Disponível em: <http://goo.gl/1u84mC> 
³Sem feminismo não há agroecologia! Carta das mulheres no ENA. Disponível em: <http://goo.gl/8u5pEI>.
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berania alimentar, agroecologia e feminismo!
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Feminismo

Vivendo e Construindo o Feminismo seja 
na universidade, na cidade ou no campo

As questões colocadas anteriormente refletem a 
sociedade em geral, seja estando na universidade, 
seja vivendo no campo, seja no dia-a-dia da vida nas 
cidades.
Para tanto, é necessário construir um feminismo que 
relacione as lutas feministas com a luta pela 
transformação social. Sendo assim, para nós 
feministas envolvidas com a Marcha Mundial das 
Mulheres, mudar o mundo passa, por romper com as 
estruturas de opressão presentes na vida das 
mulheres. Portanto, precisamos juntas e juntos 

Enf im, é    o  mundo mudar
 para  mudar  a  v ida  das  mulheres

para  mudar  o  mundo!

e fora da universidade, dentro e fora de nossas casas. 
Rompermos com o sistema patriarcal, entranhado 
em todos os espaços de nossa sociedade é essencial.
Assim, a incorporação do feminismo na perspectiva 
de construção de uma sociedade igualitária parte não 
apenas da compreensão do papel essencial da luta 
pela libertação das mulheres, mas também da 
necessidade dos demais setores da sociedade em 
apoiar a luta de todos os oprimidos e explorados 
(mulheres, indígenas, camponeses, comunidade 
LGBT) pela sociedade patriarcal.

4

* Cíntia Barenho é do coletivo de comunicadoras feministas, militante da Marcha Mundial das Mulheres do RS, e atua 

igualmente no movimento ecologista. Atualmente trabalha com agroecologia especialmente na extensão rural. 

Contato: cintia.barenho@gmail.com

As referências bibliográficas desse texto encontram-se na página 49.

  DUARTE, Raquel C.P.; BARENHO, Cintia P. O Feminismo e o Ambientalismo Intrínsecos em Marx. Disponível em: 
http://www.ucs.br/site/midia/arquivos/Direito_e_marxismo_Vol4.pdf. 

4
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Formação Profissional

Extensão Rural e 
Formação Profissional:
o desafio da construção 

de uma visão sistemática*

A extensão rural no Brasil já 
passou por vários processos de 
transformação ao longo de sua 
história. Inicialmente, este ser-
viço teve como seu principal 
alvo de ação os agricultores de 
pequeno e médio porte. Neste 
período se teve uma preocupa-
ção com o bem estar social no 
campo. Posteriormente a exten-
são rural passou a servir a 
modernização da agricultura 
através da implementação de 
um processo de transformação 
agrícola denominado de Revo-
lução Verde. Nesta fase, os ser-
viços de extensão rural foram 
financiados majoritariamente 
com dinheiro público e teve 
como principal alvo os produto-
res rural que se dispuseram a 
implementar tal modernização. 
Com a crise econômica do país 
no inicio da década de 80, o cré-
dito rural sofreu um profundo 
corte e consequentemente, o 
serviço nacional de extensão 
rural foi sendo gradativamente 
reduzido. Uma das consequên-
cias desse processo foi a extin-
ção da Empresa Brasileira e 
Assistência Técnica e Extensão 
Rural (EMBRATER) no ano de 
1991. 

O abandono dos serviços de 
ATER transpôs toda a década de 
90. Apesar de algumas iniciati-
vas governamentais¹ o Estado 
não se preocupou em reorgani-
zar os serviços de ATER, fican-
do a cargo da iniciativa privada 
e dos governos estaduais.

A mudança do governo em 2002 
proporcionou que setores popu-
lares da sociedade pudessem 
fazer parte da formulação de 
políticas públicas em prol de um 
desenvolvimento que contem-
plasse aspectos além das ques-
tões econômicas. Neste sentido 
em 2004 foi lançada a Política 
Nacional de Assistência Técni-
ca e Extensão Rural – PNATER, 
que entre os principais objetivos 
se comprometeu em desenvol-
ver o meio rural através de uma 
alternativa sustentável com base 
nos preceitos agroecológicos.

No entanto, o PNATER passa 
por inúmeras dificuldades em 
sua consolidação. O caráter plu-
ralista das instituições prestado-
res de serviços de extensão 
rural, a falta de um orientação 
conjugada nacionalmente para

as entidades de ATER, a precari-
zação das estruturas das entida-
des públicas de ATER, a falta de 
comunicação entre os agentes 
de ATER e a dissonância da for-
mação dos extensionistas com 
as diretrizes do PNATER 
podem estar impedindo a conso-
lidação desta nova política. Con-
corda-se também que nem 
mesmo a Agência Nacional da 
ATER (ANATER) recentemen-
te criada pela Lei nº 12.897 de 
18 de dezembro de 2013 terá 
condições para superar estas 
limitações. A recente criação da 
ANATER pode ser considerada 
uma nova mudança na política 
da extensão rural brasileira. 
Além de trazer novamente à 
tona - em contraposição ao deba-
te acumulado na PNATER - o 
foco na transferência de tecno-
logia e na modernização da agri-
cultura, sua proposição essenci-
almente melhora a coordenação 
e o controle sobre os serviços de 
extensão através do repasse 
regular de recursos financeiros 
para a pluralidade de organiza-
ções extensionistas sem, no 
entanto, construir um sistema 
pluralista descentralizado.

¹ Como foi o caso do Projeto Lumiar, que financiava serviços de Extensão Rural aos assentamentos de reforma agrária a partir das entidades ligadas as cooperativas e 
aos movimentos sociais
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A formação de uma 
dinâmica pluralista 
desorganizada na

Formação Profissional

As mudanças na configuração dos serviços 
de extensão rural tiveram como base um 
conjunto de motivações sociais e históricas 
que se manifestaram de forma similar em 
vários locais do mundo. A literatura inter-
nacional evidencia que a desaceleração do 
ritmo de crescimento econômico mundial 
durante a década de 1980 influenciou o 
surgimento de uma importante crise de 
arrecadação e um aumento dos déficits 
orçamentários em muitos países, levando à 
discussão de alternativas para a diminui-
ção dos gastos públicos. A redução do 
intervencionismo estatal e do aparato 
público se apresentou como uma alternati-
va pragmática internacionalmente, inclu-
indo neste cenário os serviços de extensão 
rural (RIVERA E CARY, 1998).

Por outro lado, as indicações existentes 
levam a crer que as reformas de privatiza-
ção não são apenas resultado de uma crise 
fiscal conjuntural, mas estão associadas a 
uma mudança de paradigma acerca do

papel do Estado no desenvolvimento soci-
oeconômico. Umali e Schwartz (1994) 
indicam que a forte tendência global em 
direção à liberalização do mercado e à tran-
sição de economias planejadas à economi-
as de mercado nos países do leste europeu e 
nos territórios da antiga União Soviética, 
favoreceram a ampliação de um processo 
privatizante dos serviços antes prestados 
pelo Estado.

É neste cenário que reside o problema. As 
organizações privadas típicas (que ofertam 
o serviço de assessoria técnica em troca de 
uma remuneração específica, exclusiva) 
tendem a ter atuação mais seletiva – quanto 
ao tipo de bem que têm interesse em ofertar 
– que as organizações públicas que lhes 
precederam. 

Dados esses limites, as posturas mais radi-
cais em defesa da privatização perderam 
força, pois em muitos casos, onde a exten-
são rural foi privatizada ocorreu um 
aumento da pobreza e uma redução do 
desenvolvimento rural, forçando os gover-
nos a repensar seu papel (DIESEL et al. 
2008).

Nessa configuração, tem-se não uma mera 
terceirização, mas variadas formas e níveis 
de cogestão que exigem uma postura regu-
latória do Estado. Por conta desse caráter 
regulador, o ambiente pluralista na exten-
são rural passa a ser influenciado pelos 
Sistemas Normativos baseados na raciona-
lidade legal e no controle normativo. A 
criação da PNATER e da ANTER instituci-
onaliza essa passagem de um Estado exe-
cutor da política de extensão rural para um 
Estado fomentador de atores privados e 
públicos sem a constituição de um Sistema 
Pluralista Descentralizado.

extensã
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O papel da formação e 
da ação extensionista 
na consolidação da

A modernização da agricultura ocorrida no 
Brasil no século passado utilizou vários 
instrumentos sociais, políticos, econômi-
cos e culturais que promoveram um ambi-
ente favorável a implementação de um 
novo conceito de desenvolvimento para o 
campo. Queria-se com isto promover o 
desenvolvimento produtivista e através de 
um discurso oportunista, superar o que se 
denominava de um rural atrasado e pouco 
modernizado que tinha como conseqüên-
cia a baixa produção agrícola. 

O grande produtor rural foi o principal 
beneficiado da oferta de recursos do gover-
no através do Crédito Rural Orientado – 
CRO² (FONSECA, 1985). Assim a exten-
são rural passa a servir majoritariamente a 
constituição de um modelo produtivista. 

Para Cavallet (1999), o objetivo traçado 
para os extensionistas neste momento era 
claro: realizar uma substituição de conhe-
cimento para que, de forma imediata, o 
rural passasse a ser um potente meio pro-
dutivista. Dessa forma, para o autor, rom-
peu-se com as relações humanas e sociais, 
dando espaço para as funções práticas da 
produção a qualquer custo, substituindo 
para isto o conhecimento empírico dos 
agricultores e as relações culturais pela 
nova matriz tecnológica difusionista.

Segundo Cavallett (1999, p. 67), “o novo 
ciclo tecnológico e as dificuldades operaci-
onais do modelo de desenvolvimento da 
época para o setor rural exigiu um profissi-
onal adequado às condições”. O autor refe-
re-se à formação profissional dos estudan-
tes das ciências rurais, produtora de “fiéis” 
servidores do modelo econômico aplicado 
no campo, com resultados considerados 
catastróficos para a ecologia e a sociedade.

o rural
Com relação a formação atual, as institui-
ções educacionais continuam formando 
profissionais com uma orientação estabe-
lecida nas reformas curriculares da década 
de 1960. Apesar das mudanças que já ocor-
reram na dinâmica agrícola do país, a maio-
ria dos profissionais das ciências agrárias 
ainda possuem orientações profissionais 
voltadas ao difusionismo de tecnologias 
produtivistas.  

² O CRS foi implementado no Brasil na década de 50 com o objetivo de melhorar o bem estar social 
da população que vivia no campo e atendia pequenos e médios produtores rurais. Foi gradativa-
mente substituído pelo CRO, que era responsável para destinar o crédito Estatal para promover o 
modelo produtivista e a agricultura patronal e empresarial, ficando os pequenos e médios agricul-
tores com uma parcela muito restrita do crédito (RODRIGUES, 1997).
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Neste cenário, os profissionais das ciências 
agrárias são formados numa visão tecno-
crática sem coerência com a realidade do 
meio rural. Este tipo de formação dificulta 
ao profissional o estabelecimento de rela-
ções entre a produção agrícola e as ques-
tões ambientas, econômicas, culturais e 
sociais dos agricultores. Desta forma, este 
tipo de profissional tem dificuldade em 
formular opções viáveis para a diversidade 
de problemas presente no meio rural 
(MUNIZ, 1996). 

O desenvolvimento da agricultura através 
dos preceitos da sustentabilidade exige um 
profissional munido de um amplo conheci-
mento sobre a realidade em que esta traba-
lhando. Esta diversidade pode vir a ser 
complementada através da composição de 
equipes multidisciplinares. De acordo com 
isso, Caporal e Costabeber (2004, p. 54) 
afirma que:

Econômica
Social

CulturaL

Política

Ecológica

Engenheira

 agrônoma

estabelecer um 'novo prossiona-
lismo' exige que, ao contrário do 
enfoque reducionista e cartesia-
no da formação prossional con-
vencional, se adote uma forma-
ção mais multidisciplinar ou, pelo 
menos, se ampliem aspectos for-
mativos que levem a uma maior 
capacidade de dialogar com 
outras prossões e interagir com 
outras disciplinas. ,,

,,
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Se por um lado a alteração da formação 
profissional dos extensionsitas é funda-
mental para a construção de processos dife-
renciados de desenvolvimento rural, por 
outro lado, a mudança estrutural da dinâ-
mica organizativa da política de ATER se 
faz necessária. Um dos fundamentos da 
nova política de ATER seria, portanto, erra-
dicar os processos hierárquicos estabeleci-
dos pelos métodos de extensão até então 
existentes. 

Além disso, em muitos casos, a falta de 
estrutura adequada para o trabalho que 
desempenham os extensionistas contribui 
para que o serviço se limite à simples fisca-
lização, formulação de laudos e projetos 
para a aquisição de crédito e, portanto, sem 
o compromisso com as principais metas do 
programa.

Segundo Dalbianco e Neumann (2012) a 
extensão rural promovida através de edita-
is para viabilizar projetos financeiros causa 
uma atuação extensionista diversificada, 
ficando sem objetivo e foco definido na 
atuação extensionista. Além disso, a des-
vinculação da ação extensionista de um 
projeto de desenvolvimento rural sustentá-
vel, pode ter relação com a diversidade de 
ações imediatas impostas pelo governo nas 
metas do PNATER somadas a precarieda-
de das instituições de apoio ao desenvolvi-
mento rural. 

De acordo com Caporal e Ramos (2006) 
esta constatação leva a crer que as entida-
des de Ater ainda carecem de 
uma gestão compatível com os 
novos desafios propostos. 
Faltam-lhes estratégias dife-
renciadas em sua forma de atua-
ção, bem como uma nova visão 
do papel e do perfil dos extensi-
onistas. Estes por sua fez pos-
suem dificuldades em possibili-
tar o resgate dos conhecimen-
tos locais e culturais perdidos 
ao longo do tempo e de partici-
pação consciente nas mudanças

necessárias nos níveis político, social, 
ambiental, econômico e cultural do desen-
volvimento rural. No entanto, é claro que a 
compreensão da realidade onde se esta 
inserido só é possível através da interação 
dos profissionais extensionistas com as 
comunidades de agricultores, o que permi-
te a definição de estratégias apropriadas ao 
contexto de cada realidade, salvaguardan-
do-se os princípios democráticos da gestão 
participativa.

As entidades não Estatais apesar de muitas 
vezes serem financiadas por projetos 
governamentais, vinculam os extensionis-
tas a funções deslocadas do interesse ou da 
demanda dos locais de atuação. Nesse sen-
tido, a definição de um bom extensionista 
que não raramente se houve dizer é aquele 
que responde às demandas da hierarquia 
instituída na organização, aquele que faz e 
manda os relatórios em dia, que está sem-
pre atento ao que determinou seu superior, 
disposto sempre a cumprir ordens. Isso 
acaba levando à busca do pragmatismo na 
ação ou de resultados a qualquer custo. 

Deve-se aplicar um conjunto de indicado-
res diferentes daqueles que avaliam apenas 
quantos agricultores foram assistidos, 
quantos projetos de crédito foram elabora-
dos, quantas sementes foram distribuídas, 
quanto adubo está sendo usado, etc. Pois 
estes são parâmetros e indicadores que não 
sustentam a visão do desenvolvimento 
rural sustentável para a agricultura (Capo-
ral e Ramos, 2006). 
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Formação Profissional

O processo formador e educacional de 
profissionais e agricultores deve seguir 
o preceito da sustentabilidade, articu-
lando o conhecimento com as diferen-
tes áreas do saber cientifico a fim de 
possibilitar uma articulação sistêmica 
da complexidade do meio rural. Desta 
forma, se as universidades se restringi-
rem unicamente a formular reformas 
curriculares à cerca de grade curricular, 
não será possível colocar o ensino a 
favor do desenvolvimento de alternati-
vas aos problemas do meio rural.

A formação de um novo profissional 
deve estar voltada para a  construção do 
novo desenvolvi-mento rural sustentá-
vel, que possibilite construir um siste-
ma agroecológico de produção. A for-
mação profissional que as instituições 
de ensino proporcionam aos técnicos e 
extensionistas esta longe de ser a ideal 
para atender as necessidades de um 
profissional qualificado para atuar no 
desenvolvimento rural sustentável.

A construção do desenvolvimento rural 
sustentável passa pela transformação 
das orientações educacionais tanto em  
nível dos extensionistas como para os 
agricultores. Nesse sentido é necessá-
rio que se disponibilize financiamento 
público para desenvolver pesquisas 
voltadas para um novo modelo agrícola 
protagonizado pela PNATER. É funda-
mental a renovação do quadro de pro-
fessores para que se tenha nas universi-
dades qualificação e disposição para 
perceber a complexidade do meio rural. 
É necessária a existência de estudantes 
com “cabeça aberta” as novas orienta-
ções tecnológicas para a construção da 
sustentabilidade social, ambiental, 
cultural e econômica do meio rural. 
Para isto, é inevitável a reestruturação 
dos projetos de produção de ciência e 
tecnologia, para que tenham compati-
bilidade com a complexidade dimensi-
onal do país, e as especificidades regio-
nais.

PROFISSIONAL
E A

CONSTITUIÇÃO
DE UM 

SISTEMA
PLURALISTA
DESCENTRALIZADO

FORMAÇÃO
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No caso organizativo e estrutural da 
política de ATER, a consolidação do 
Sistema Pluralista Descentralizado 
possibilita pensar o futuro a partir de 
novos marcos, superando: o conflito 
com as normativas burocráticas 
enquanto fonte de legitimidade para as 
ações (que se busca reduzir com a parti-
cipação social); a ação pela ação, bus-
cando alcançar processos e produtos 
através das metas contratadas; a ação 
isolada de extensão através da articula-
ção com a estrutura regional de desen-
volvimento e; a velha abordagem da 
"transferência tecnológica", através da 
criação de uma rede de diferentes ato-
res, incluindo agricultores, que intera-
gem para criar e compartilhar conheci-
mento.

A correlação positiva entre descentrali-
zação e democracia se verifica a partir 
da participação popular e do controle 
social, ou seja, quanto mais próxima do 
controle social estiver a gestão e a 
implementação de uma Política Públi-
ca, mais democrático será o processo 
de descentralização. No entanto, com-
preende-se que a construção deste pro-
cesso não corresponde a uma medida 
unilateral, que se resolve por decreto, 
mas sim, é o resultado do lento envolvi-
mento, conscientização e convenci-
mento dos atores participantes, princi-
palmente a partir da disposição dos 
governos em construir um canal dialó-
gico com o público, que tenha como 
pressuposto não apenas a consulta, mas 
essencialmente o processo de decisão.
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O Racismo é uma ideologia que projeta 
uma falsa ideia de que uma raça (branca) é 
superior as demais, esta ideologia é o ali-
mento e o incentivo da naturalização do 
genocídio do povo negro pelo qual passa-
mos. Lembremos que o racismo e a nega-
ção de direitos ao povo negro aqui no Bra-
sil tem as suas raízes no Escravismo. Um 
longo período que se estendeu do século 
XVI ao XIX onde a população negra foi 
tida como mercadoria e exportada a diver-
sos países para serem escravizados. Dia a 
dia, sol a sol, no chicote e na senzala nosso 
povo preto sofreu mais de 400 anos.

A falsa abolição veio em 13 de maio de 
1888, colocando a população negra como 
um grande exército de reserva industrial e 
sem nenhuma possibilidade de ascensão 
social. O Estado não se preocupava em 
garantir direitos a negros e negras, que 
apesar de terem uma carta de alforria na 
mão, não tinham nenhuma perspectiva 
numa sociedade racista. Esses escravos 
alforriados foram para as ruas do país, sem 
moradia, sem emprego, sem alimento. Já 
que a única coisa que o Estado deu foi um 
papel de liberdade, o povo preto teve que 
resistir nessa terra. E foi construindo suas 
casas ao entorno das cidades, as chamadas 
periferias de hoje. Foi resistindo com seus 
maracatus e jogos de capoeira no fim das 
noites nos morros (favelas) das cidades 
brasileiras. Essa população ao longo da 
história teve seus direitos negados, trans-
formados apenas em papel de abolição. 
Logo é importante termos em mente que o 
racismo no nosso país é herança do escra-
vismo. Racismo este que se tornou velado 
e institucional, mas o que significa isso?
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Racismo
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Quando dizemos que é velado significa que o racis-
mo do Brasil é aquele racismo que “não existe” para a 
maioria das pessoas, mesmo no nosso dia a dia ainda 
ouvirmos frases do tipo “Negro quando não caga na 
entrada, caga na saída”, aos nossos cabelos, frases do 
tipo: “cabelo ruim”, apelidos, “macaco”, mulheres 
negras de “mulata quente”.

É velado porque as pessoas dizem que o racismo não existe mesmo com dados como estes:

- 42 -

Racismo

A cada três assassinatos no País, dois vitimam negros

A possibilidade de o negro ser vítima de homicídio no Brasil é
maior inclusive em grupos com escolaridade e características 

socioeconômicas semelhantes.

A chance de um adolescente negro ser assassinado é 3,7 
vezes maior em comparação com os brancos.

Assassinatos atingem negros numa proporção 135% maior 
do que os não-negros;

Enquanto o homem negro perde 20 meses e meio de expectativa 
de vida ao nascer, a perda do branco é de oito meses e meio;

Há uma perda na expectativa de vida devido à violência letal 114% 
maior para pessoas negras;

Enquanto a taxa de homicídios de negros é de 36,5 por 100 mil
habitantes, no caso de brancos, a relação é de 15,5 por 100 mil 

habitantes;

Pelo menos 36.735 brasileiros de entre 12 e 18 anos serão 
assassinados até 2016, maior nível desde que o índice começou 
a ser medido em 2005, quando a taxa era de 2,75 adolescentes 

assassinados por cada mil; 

(Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgada na última quinta-
feira, 17/10, reafirmou números que merecem ao menos, um momento de atenção), que 
comprovam justamente que o Racismo existe sim e mata todos os dias.
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É institucional porque o Racismo no nosso país é 
propagado e reproduzido por TODAS as institui-
ções que existem, por o racismo ser uma ideologia 
que conseguiu enraizar seus DESvalores do pre-
conceito e superioridade em toda sociedade, logo 
todos os indivíduos (exceto os e as que se colocam 
para desconstruir e combater o racismo) acabam 
reproduzindo estes DESvalores. Mas o que com-
prova isso?

O fato de uma mulher negra ganhar cerca de 4 vezes 
menos que uma mulher branca, mesmo possuindo a 
mesma formação que esta. O fato de que as institui-
ções que garantem direitos básicos como educação, 
saúde e moradia não chegam às periferias e quando 
chegam exercem suas funções com péssima quali-
dade (fazendo um raciocínio lógico, logo vemos 
que se é nas periferias onde está a maioria da popu-
lação negra, é esta população que mais sofre com a 
negação de direitos).

Esse racismo é institucional pelo fato de que 
mesmo com o povo negro, sendo maioria no Brasil 
é a minoria nas Universidades. É a minoria ocupan-
do os cargos de qualquer profissão, exceto as de 
serviços gerais, domésticas, gari. Nessas profissões 
a população negra é maioria e não estamos colo-
cando isso como se a profissão de gari ou de domés-
tica fosse uma profissão ruim. Estamos colocando e 
expondo que a população negra não tem 
OPORTUNIDADE de ser o que quiser, porque só 
se tem a possibilidade de ocupar cargos nestas pro-
fissões.
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Comprovamos esse racismo 
velado e institucional a partir do 
momento em que os Negros e 
Negras são apenas 8% no Con-
gresso Nacional. Comprovamos 
esse racismo, esse genocídio do 
povo negro, com a Chacina ocor-
rida em Belém do Pará na noite 
do dia 4 e durante a madrugada 
do dia 5 de Outubro de 2014, em 
algumas periferias como por 
exemplos a Guamá, Terra Fir-

me, Bengui e Tapanã. A mídia 
noticia 8 mortes, a população 
afirma que são mais de 40, essa 
chacina provocada pela polícia, 
começou com a morte de um 
cabo que era envolvido em milí-
cias e a resposta dos policiais de 
Rondas Ostensivas de Ação 
Metropolitana (ROTAM) nas 
redes sociais foi a de que “iriam 
a caça”, iriam vingar a morte do 
Cabo, na periferia essa resposta

 foi lida pela população da 
seguinte maneira: constantes 
rondas, toque de recolher, 
fechamento das entradas e saí-
das das periferias e as mais de 40 
mortes. Este ocorrido é mais um 
fato que comprova que o racis-
mo por todo contexto histórico 
já explanado aqui, mata todos os 
dias, principalmente nas perife-
rias que é onde se encontra a 
maioria do POVO NEGRO, 
lembremos!

FEAB: Agronomia em foco | Março 2015



- 45 -

Imaginem, se as pessoas mortas 
fossem brancas de classe média 
alta, TODAS AS MÍDIAS esta-
riam noticiando, toda a popula-
ção estaria comovida. Mas 
como os 40 assassinados são 
negr@s da periferia, não des-
perta indignação e é essa não 
indignação que repudiamos, é 
esse racismo velado que desve-
lamos!

Precisamos desconstruir o pre-
conceito que não nos permite 
viver. Que faz a nossa cor ser a 
cor padrão para levantar suspei-
ta nos policiais, levantar suspei-
tas e sermos alvo de suas balas. 
Quem não lembra do caso do 
estudante Douglas Rodrigues, 
de 17 anos, baleado na Zona 
Norte de São Paulo que ao ser 
baleado perguntou ao policial

“Por que o senhor atirou em 
mim?”. Quem não lembra do 
caso Claudia, mãe de família e 
doméstica que foi morta e arras-
tada pela polícia?! O genocídio 
acontece a todo instante, a cada 
24horas um/uma negro/negra é 
assassinado. É desumano como 
esse fato é naturalizado e tido 
como normal.
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Temos que nos colocar na construção de uma so-

ciedade mais justa para tod@s, onde ninguém seja 

julgada(o), morta(o) pela cor da sua pele. Pois se sabe 

muito bem, principalmente pela população que vive 

nas periferias, que a ação da polícia é truculenta, que os 

negros e negras são os principais alvos de suas balas. 

Como podemos ver nossa história nos deixou de 

herança as opressões que são base e alimento do 

sistema capitalista em que vivemos. Mas sabemos que 

somos nós que fazemos a história, então que sigamos 

construindo uma nova história, história essa que en-

raizará valores de fraternidade, equidade, igualdade, 

companheirismo, justiça e amor.
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Com isso o Núcleo de Juventude, Cultura, Valores, 
Raça e Etnia vem por meio desta explanar a tod@s 
a chacina ocorrida em Belém, Pará e convocar 
tod@s a se colocarem para desconstruir o racismo 
em si, no dia a dia e em suas escolas, que esse texto 
sirva para formação. O NTP certamente irá promo-
ver o acumulo pra Federação, mas lembramos de 
que a formação individual é importante também.
 
Somos uma Federação que se coloca na construção 
de um mundo novo, e esse mundo novo não vai 
existir enquanto o Racismo existir, enquanto qual-
quer opressão existir. Aqui colocamos nossa soli-
dariedade as famílias das(os) assassinadas(os) na 
chacina em Belém - Pará! Todas e Todos Presentes, 
Presentes, Presentes!!!
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