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RESUMO 

 

Esta pesquisa buscou discutir a temática da Educação em Agroecologia a 

partir do curso de Tecnólogo em Agroecologia na Escola Agrotécnica da 

Universidade Federal de Roraima, em Boa Vista-RR. O objeto de estudo desta tese 

foi o projeto pedagógico do referido curso.  Os conceitos básicos evidenciados nesta 

tese foram Agroecologia, prática pedagógica e formação em agroecologia, os quais, 

ao longo da pesquisa de campo foram transformados em categorias centrais. O 

problema de pesquisa se deu a partir da seguinte pergunta: qual a contribuição do 

projeto formativo do curso Tecnólogo em Agroecologia da Escola Agrotécnica da 

UFRR para a prática profissional dos seus egressos (agroecólogos)? A partir desse 

problema foram trilhados os seguintes objetivos: analisar a contribuição do projeto 

pedagógico do curso Tecnólogo em Agroecologia da Escola Agrotécnica da UFRR 

para a prática profissional de seus egressos, no sentido de fortalecer uma formação 

que propicie a integralidade do ser humano, numa relação de respeito mútuo entre o 

conhecimento científico e conhecimento nativo, considerando a história e a cultura 

dos sujeitos, em harmonia com a natureza. Como objetivos específicos, busquei 

conhecer o projeto pedagógico do curso, identificando os componentes relativos à 

Agroecologia, seus fundamentos e propostas; identificar a concepção de 

Agroecologia no projeto pedagógico, e, por fim, revelar a inserção dos egressos e 

suas contribuições para transformação econômica e socioambiental aos 

assentamentos e acampamentos da reforma agrária, ouvindo os próprios egressos e 

as suas famílias. O referencial teórico – conceitual baseou-se nos conceitos de 

formação, formação profissional, educação do campo, Agroecologia e práticas 

pedagógicas. O quadro de referência metodológica foi a pesquisa qualitativa, e o 

método utilizado foi o dialético e o fenomenológico. O tipo de pesquisa foi o 

descritivo e explicativo, com delineamento na forma de estudo de caso. Como 

instrumentos de pesquisa foram utilizadas a observação participante, entrevistas 

semi-estruturadas e visitas a diversos grupos sociais e famílias dos egressos. Para 

registrar as informações levantadas, utilizei o gravador e o caderno de campo, e 

para analisar os dados, a análise de conteúdo. Os principais achados basearam-se 

na análise do projeto pedagógico e na prática social dos egressos do curso. 

Mostraram que: a alternância foi usada como fundamento essencial de manutenção 

dos jovens no campo e na universidade; uma formação baseada na perspectiva 



 
 

técnica e distante das práticas sociais e políticas dos assentados; uma compreensão 

da Agroecologia como matriz produtiva e não como ciência multi e interdisciplinar, 

baseada no saber popular dialogado com o saber científico e, por fim, uma formação 

que esteve mais voltada para princípios técnicos/produtivos e distante das 

multidimensões da Agroecologia e da sustentabilidade. A conclusão deste trabalho 

de pesquisa sugere que a formação em agroecologia se dê a partir de uma base 

ampla, multi, inter e transdisciplinar, e que valorize os saberes e práticas 

socioambientais dos movimentos sociais camponeses e dos trabalhadores e 

trabalhadoras rurais, fazedores da Agroecologia.  

 

Palavras-chave: Agroecologia. Educação em Agroecologia. Formação em 

Agroecologia.  



 
 

ABSTRACT 

 

This research has sought to discuss the education topic in Agroecology technological course 

at Federal University of Roraima’s agro-technique school, in Boa Vista-RR. This 

dissertation’s objective was the pedagogical project of this course. The basic concepts 

evidenced in this thesis were agroecology, pedagogical practices and degree in agroecoly, 

which through this field research were turned into central categories. The search’s issue 

started from the following question: what’s the contribution of the formative project of the 

UFRR’s technological course in agroecology to the professional practices of its egresses. 

From this issue went through the subsequent objective: analyse the contribution of the 

pedagogical project from UFRR’s technological course in agroecology to the professional 

practices of its egresses, in order to strenghten an education that provides the human being’s 

integrality, in a relation of mutual respect between the scientific knowledge and native 

knowledge, considering the subject’s history and culture, in harmony with the enviroment. As 

specific targets, I’ve sought to know the course’s pedagogical project, identifying the related 

components to Agroeocology, its fundaments and proposals; identify the Agrocology’s 

concept in the pedagogical project, and lastly reveal the inseption of the egresses and their 

contribution to economic and socioenvironmental’s transformation to settlements and 

encampments of agrarian reform, listening to the egresses and their own families. The 

theoretical frame conceptual based in formation concepts, vocational training, field education, 

Agroecology and its pedagogical practices. In terms of methodological reference was the 

qualitative research, and the method used was the dialectical and phenomenological. The type 

of research was the descriptive and explanatory, with strablishment in the study’s case form. 

Participant observation, semi-structured interviews and visits to varied social groups and 

egresses’s families were used as research tools. A recorder was used as well as a field journal 

to record the information surveyed, and to analyse the data the content analysis. The main 

findings were based in the pedagogical project’s analysis and in the egresses’s social 

practices. They’ve shown that the alternation was used as an essential fundament of the 

maintenance of these young people in the field and in the university; a formation base on the 

technical perspective and distant from the social practices and settlements’s politics; an 

understanding from Agroecology as a produtive matrix and not as either a multidisciplinary or 

interdisciplinary science, based on the popular knowledge dialogued with the scientific 

knowledge and, the finally, a formation that has been focused on the technical 

principles/productives and distant from Agroecology’s extensions and sustainability. This 

research work’s conclusion suggests Agroecology education occurs from a wide base, multi, 

inter and transdisciplinary, and that values socioenvironmental knowledge and practices from 

peasants and workers, and agricultural workers, Agroecology makers. 

  

Key words: Agroecology. Agroecology formation. Agroecology education. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Escrever a tese foi retomar a teoria e a prática, mas agora com um novo 

olhar. Foi visitar cada comunidade, cada assentamento, cada egresso do curso de 

agroecologia, assim como revisitava também os artigos, livros e fichamentos já 

realizados nas diferentes disciplinas da pós-graduação e no meu percurso formativo. 

Esse processo não tem fim. Chegou um momento que resolvi parar de ler e 

escrever, mesmo continuando o retoque literário, pois tentava abarcar o mundo e 

inserir todas as informações do trabalho de campo e da literatura que dava 

fundamento a esta pesquisa.  

O ato de estudar é um ato amoroso e comprometedor. É amoroso porque 

me faz permanecer e continuar nas minhas práticas educativas junto aos educandos 

e aos camponeses e suas organizações coletivas. Faz-se também comprometedor 

por continuar acreditando que há a necessidade de um projeto educativo capaz de 

contribuir para a transformação social e, ainda, que nenhum ato educativo ou 

processo de investigação é neutro. Ao contrário, esse processo causa profundas 

mudanças em seu percurso, tanto para o que se diz pesquisador e conhecedor do 

objeto, quanto ao que se busca conhecer. Transforma também os sujeitos 

detentores deste saber, pois no encontro entre duas pessoas, novos saberes são 

construídos e novas relações são criadas. 

Uma pesquisa de Doutorado busca contribuir com o desenvolvimento 

teórico e prático de uma determinada área a partir de uma investigação científica. No 

entanto, antes de pensar que esta tese poderá contribuir para a compreensão das 

práticas de Educação em Agroecologia no Brasil a partir de uma dada realidade, 

afirmo que fui eu o maior beneficiário desta pesquisa. Digo isso pela possibilidade de 

me inserir teoricamente nas práticas educativas relacionadas a Agroecologia, 

formação, práticas educativas e a educação em Agroecologia.  

Esse processo de escrita, dolorosa e desveladora, mas amorosa e 

comprometedora, foi considerado um “refazer” o caminho percorrido ao longo 

desses quatro anos de Doutorado, tanto na teoria estudada, quanto na prática de 

acompanhamento, observação e entrevistas com os sujeitos da pesquisa.  
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Comungo com Paulo Freire no livro Pedagogia da Esperança ao afirmar 

que escrever “é tão refazer o que estava sendo pensado nos diferentes momentos 

de nossa prática, de nossas relações com, é tão recriar, tão redizer o antes  

dizendo-se no tempo de nossa ação.” (FREIRE, 2011, p. 23).  

Nesse tempo, passa pelas minhas mãos uma nova escrita, oriunda da 

pesquisa de campo e da teoria investigada, resultado de uma prática social e 

educativa junto aos camponeses. Não é nova, nem velha, inédita nem repetida, mas 

é um retrato de uma realidade, de um contexto e de um mundo que, neste momento, 

busco evidenciar e apresentar na forma de tese com as regras da Pós-graduação 

em Educação da Universidade Federal do Ceará. 

Nessa pesquisa busco estudar a contribuição das práticas educativas 

em Agroecologia do curso Tecnólogo em Agroecologia da Escola Agrotécnica 

(EAGRO) da Universidade Federal de Roraima (UFRR) na formação de seus 

profissionais no sentido de compreender sua atual prática profissional e 

contribuir com o projeto político pedagógico do curso. Assim, meu tema de 

pesquisa é a formação em Agroecologia, a prática pedagógica/agroecológica e 

a Agroecologia a partir do curso Tecnólogo em Agroecologia da UFRR articulado 

com a inserção destes agentes em suas diferentes realidades. 

Para compreender a transformação deste tema em objeto de estudo no 

Doutorado em Educação, discuto a construção da Educação em Agroecologia a 

partir das aproximações realizadas junto a diferentes realidades e vivências. Discuto, 

assim, este tema a partir das minhas vivências pessoais e profissionais e ainda das 

aproximações de pesquisa e intervenção com as práticas de agricultura socialmente 

introduzidas no mundo rural no contexto da agricultura convencional articulado com 

seus questionamentos.  

Relaciono este objeto de estudo ainda com o surgimento da Agroecologia, 

à minha participação nos Congressos Brasileiros de Agroecologia e às atividades de 

pesquisa no Mestrado em Extensão Rural da Universidade Federal de Viçosa. 

Relaciono esta pesquisa ainda à minha prática como docente da Universidade 

Federal do Piauí e à minha atuação como docente do curso de Licenciatura em 

Educação do Campo na Universidade Federal de Roraima, onde concluí as minhas 

atividades em junho de 2018 para me direcionar a uma nova redistribuição.   
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Neste momento, estou responsável pelas disciplinas de Agroecologia, 

Extensão Rural e Aspectos Sociais da Agricultura no Centro de Ciências Agrárias e 

da Biodiversidade na Universidade Federal do Cariri, no município do Crato, no sul 

do Ceará. 

Nessa prática de pesquisa, inseri-me como observador e como construtor-

fazedor da educação em Agroecologia, ao mesmo tempo em que me pergunto como 

conceber, compreender e analisar as práticas educativas do curso de Agroecologia 

se ao mesmo tempo sou aquele que atua na educação em Agroecologia. Coaduno-

me com a reflexão de Morin (2010, p. 29) quando afirma que: 

 

O sociólogo deve perguntar-se incessantemente como pode conceber uma 
sociedade de que faz parte. Já o antropólogo contemporâneo indaga a si 
próprio: como é que eu, portador inconsciente dos valores da minha cultura, 
posso julgar uma cultura dita primitiva ou arcaica? Que valem os nossos 
critérios de racionalidade? A partir daí começa a necessária auto-
relativização do observador que pergunta “quem sou eu?”, “onde estou eu?” 
O eu que surge aqui é o eu modesto que descobre ser o seu ponto de vista, 
necessariamente parcial e relativo. Assim, vemos que o próprio progresso 
do conhecimento científico exige que o observador se inclua em sua 
observação, o que concebe em sua concepção; em suma, que o sujeito se 
reintroduza de forma autocrítica e auto-reflexiva em seu conhecimento dos 
objetos.  

 

Para pensar sobre as atividades que desenvolvi a partir do problema de 

pesquisa, parto inicialmente das minhas motivações pessoais e das origens dos 

posicionamentos e escolhas atuais. Dizer os pensamentos primeiros, que 

impulsionaram ao agir de hoje é tentar conhecer os motivos que levaram ao agir 

profissional e às minhas escolhas teóricas e opções políticas. Para Freire (2011, p. 

23), “falar do dito não é apenas redizer o dito, mas reviver o vivido que gerou o dizer 

que agora, no tempo do redizer, de novo se diz.”  

Não pretendo fazer desta introdução um memorial, mas apresentar as 

razões e motivações iniciais para que neste momento possa realizar a minha prática 

profissional com os grupos com os quais trabalho na formação de professores e na 

formação técnica e tecnológica.  
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Fui alfabetizado pela minha mãe em uma “escola isolada” no interior do 

estado do Ceará no final da década de 1980. A escola era localizada na área rural 

de uma fazenda no município de Barro, no Cariri cearense. Fazíamos parte de uma 

categoria social de sem-terra chamada de morador, ou seja, não tínhamos terra para 

morar e fomos viver nas terras de alguém que a detinha. O proprietário tinha a posse 

da terra, do trabalho e da escola.  

Assim, não conseguimos avançar no processo educativo naquele espaço 

pelas dificuldades inerentes à falta de escolaridade da minha mãe, que à época, era 

minha professora, da ausência das políticas públicas naquele ambiente e pela falta 

de estrutura socioeconômica capaz de impulsionar o processo educativo. Não me 

lembro, com o olhar de hoje, de nenhum momento em que a secretaria de educação 

municipal tenha visitado, acompanhado ou realizado alguma formação com a 

professora daquela escola ou com a sua coletividade.  

Nessa época, não tínhamos muita comida disponível em nossa casa. 

Havia aquilo que produzíamos na terra em que éramos moradores. Plantávamos 

feijão, arroz, pepino, milho e criávamos galinhas, alguns suínos e alguns bovinos 

que sempre eram repartidos e divididos com o proprietário. Nós fornecíamos ao 

proprietário aquilo que estava disponível no nosso cotidiano, ou seja, o trabalho, 

enquanto o proprietário da terra disponibilizava os meios necessários para manter a 

nossa capacidade de trabalho.  

Certo dia, o dono da terra decidiu que não era mais possível 

permanecermos na sua terra para viver, e assim, em 1990, migramos novamente. 

Só que desta vez não mais em direção a outra propriedade rural, mas em direção à 

cidade. Passamos a fazer parte de um grupo de pessoas que estavam se 

deslocando para as cidades interioranas de médio porte, ou para as capitais em 

busca de trabalho e mudança de vida.  

Chegamos à cidade e fomos morar em uma casa que tinha tão somente 

paredes e telhado. As demais estruturas que são necessárias ao conforto de uma 

casa foram sendo construídas paulatinamente. Passamos anos em uma casa sem 

porta, sem banheiro, sem piso adequado e principalmente sem comida para nossa 

família, pois algo nos foi tirado que era vital para nossa sobrevivência, a terra.  Não 

podíamos mais produzir. Fomos obrigados a procurar lugar para trabalhar na cidade.  

Nesse meio, em 1990, pela primeira vez fui à escola formal no centro do 

município para realizar o ensino fundamental e estudar com outras professoras que 
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não mais a minha mãe. Foi martirizante, pois tinha a noção de carinho, ensino, 

diversão e alegria na minha casa, pois a escola estava localizada na sala de casa. 

Era fantástico. Passávamos as tardes estudando, brincando, comendo, e tudo em 

família, pois os demais estudantes eram meus vizinhos e meus amigos. Todos 

juntos. 

Nesse momento, cabe uma confissão: mentíamos para a Secretaria de 

Educação sem nenhum receio. Dizíamos que na escola tinha 35 alunos, mas na 

verdade tinha de 5 a 8 alunos. Escondíamos os números reais para que a secretaria 

de educação disponibilizasse merenda para 35 pessoas, e não para oito. Isso 

garantiu a nossa sobrevivência por certo tempo, pois tínhamos comida para a nossa 

família e para os vizinhos.  

Além disso, as informações fornecidas à Secretaria de Educação não 

eram checadas, pois os gestores não se deslocavam até as comunidades rurais e às 

escolas isoladas para acompanhar o trabalho das professoras. 

Ao adentrar ao ensino fundamental, novas práticas educativas surgiram 

junto com a possibilidade da continuidade da vida estudantil, até pelo menos o que 

chamávamos, à época, de oitava série, hoje, nono ano do ensino fundamental. Ao 

término deste ciclo, no ano de 1997, a Escola Agrotécnica Federal de Crato, atual 

Instituto Federal do Ceará – Campus Crato, estava convidando jovens que 

desejassem passar pelo processo seletivo para cursar o ensino médio concomitante 

com o ensino profissionalizante agrícola.  

Surge então uma nova jornada nas minhas práticas escolares, pois agora 

iria entender através da educação profissional agrícola as práticas produtivas que 

ora vinha desenvolvendo com os meus pais no campo. Naquele momento, surgiram 

algumas incongruências nas práticas formativas da escola. Éramos todos filhos de 

agricultores familiares e nos deparamos com uma formação para a implantação, 

desenvolvimento, expansão e consolidação do modelo de grandes Complexos 

Agroindustriais Brasileiros (CAI).  

  



24 
 

Não entendíamos muita coisa, pois aquilo que meu pai chamava de 

“feijão ligeiro, milho vermelho, galinha do pescoço pelado” e outros nomes familiares 

ao nosso convívio, agora passava a ter números e letras para identificar as 

variedades das espécies vegetais e animais. Além disso, diziam alguns dos nossos 

professores que deveríamos esquecer aquilo que já havíamos aprendido para 

aprender e entrar definitivamente no mundo da tecnologia e da revolução 

agropecuária. 

O processo de avanço no Brasil e no mundo desse modelo de agricultura 

chamada de agricultura moderna causou inúmeros impactos socioambientais ao 

longo de sua trajetória. A introdução da chamada Revolução Verde e a inserção de 

um pacote tecnológico modernizador no campo brasileiro caracterizou-se por uma 

grande quantidade de maquinários, insumos químicos, homogeneização da 

agricultura, êxodo rural e expropriação da terra e aniquilação de saberes sociais e 

ambientais por muitos trabalhadores e trabalhadoras rurais.  

Foram inseridos em um paradigma de desenvolvimento que previa o 

campo puramente como espaço de desenvolvimento tecnológico, e as pessoas que 

nele habitavam deveriam ser enviados para as cidades proporcionando o inchaço 

descontrolado nas áreas urbanas e a criação de novos problemas sociais. 

Em 1999, no segundo ano do Ensino Médio, organizamos uma visita com 

o objetivo de conhecer um grupo de caprinocultores familiares no semiárido 

cearense, e havia a necessidade da presença de um professor para acompanhar os 

estudantes. Na oportunidade, este se recusou a nos acompanhar por acreditar que 

não teríamos que conhecer estes grupos por não serem detentores de nenhuma 

informação. Deveríamos visitar, portanto, grandes granjas de produção 

agropecuária, pois a nossa missão era tão somente aumentar a produção para 

resolver o problema da fome.   

Mesmo com essa realidade, alguns docentes nos impulsionaram ao 

questionamento do modelo de desenvolvimento rural vigente à época. Para quem 

era filho de agricultor, a Escola Agrotécnica era a melhor opção de educação pública 

que tínhamos à época. De fato, este espaço educativo mudou e redirecionou o meu 

percurso formativo. 
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Nessa época, eu atuava junto aos movimentos populares da Teologia da 

Libertação e da Pastoral da Juventude Rural (PJR). Discutíamos práticas contrárias 

a este modelo de desenvolvimento rural. Na PJR, afirmávamos que o jovem deveria 

permanecer no campo com acesso a diversas políticas públicas com qualidade de 

vida, enquanto na escola aprendíamos que o campo era um espaço produtivo e que 

deveríamos centrar todos os nossos esforços para tão somente aumentar a 

produção.  

Além do movimento de juventude camponesa, alguns professores da 

escola passaram a colocar em xeque este modelo de desenvolvimento. Comecei a 

ouvir pela primeira vez a palavra agricultura alternativa. Era outra possibilidade de 

práticas produtivas menos agressivas aos recursos naturais e às práticas dos 

camponeses. 

Ao finalizar o ensino médio e o curso Técnico em Agropecuária, ingressei 

em 2001 no curso de Licenciatura em Ciências Agrícolas na Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), cuja dimensão produtiva também se vinculava ao 

modelo de desenvolvimento rural dominante no país. No mesmo ano em que 

ingressei no curso fui percebendo os seus vazios teórico-práticos e me direcionei 

para os movimentos camponeses a fim de compreender as práticas de agricultura 

sustentável gestadas ainda no período que estava no ensino médio. Participei com 

um grupo de estudantes dos primeiros seminários de agroecologia no Rio Grande do 

Sul.  

Esses eventos foram a gênese do que hoje foi transformado nos 

Congressos Brasileiros de Agroecologia. Ao encontrar diferentes grupos que 

discutiam experiências agroecológicas, fui percebendo que novas práticas 

educativas poderiam ser construídas. Voltamos para UFRRJ e fui conviver com os 

assentados da reforma agrária no interior do estado do Rio de Janeiro para aprender 

suas práticas produtivas que também eram práticas políticas, sociais, culturais e 

educativas. Aprendíamos com o cotidiano e com a luta popular.  

Continuei participando dos seminários nacionais realizados anualmente 

em Porto Alegre/RS que se transformaram em Seminários Estaduais de 

Agroecologia e, a partir de 2003, o Seminário Nacional de Agroecologia se 

transformou no Congresso Brasileiro de Agroecologia, que passou a ser sediado em 

vários estados do Brasil.  



26 
 

Nesses eventos encontravam-se pessoas que acreditavam na 

possibilidade de novos processos de desenvolvimento rural não mais centralizados 

numa perspectiva produtivista, mas que evidenciassem a complexidade 

socioambiental dos trabalhadores rurais. Isso pode ser evidenciado nos temas dos 

Congressos Brasileiros de Agroecologia que evidenciam e enfatizam novas 

dimensões da relação do homem com a terra, como biodiversidade, territorialidade, 

soberania alimentar, sustentabilidade, agricultura familiar e camponesa, 

desenvolvimento rural sustentável, cuidado com o planeta e o bem-viver. 

Ao concluir o curso de graduação em Licenciatura em Ciências Agrícolas, 

ao final de 2005, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra 

junto com quatro universidades federais, (UFRRJ, UFSM, UNICAMP e UFPR) 

aprovaram uma residência agrária, transformada pela UFPR em especialização, que 

foi chamada de Educação do Campo e Agricultura Familiar e Camponesa.  Ingressei 

nesse curso a fim de conhecer de forma mais proposital o cotidiano dos 

trabalhadores rurais sem terra de diferentes estados e me inserir pela primeira vez 

em uma experiência educativa com ênfase na Pedagogia da Alternância.  

Pude estudar, a partir da metodologia da alternância, diversas temáticas 

inerentes ao campo brasileiro. A alternância se dava entre o tempo 

escola/universidade e o tempo comunidade que se realizava nos assentamentos dos 

estados onde morávamos. Foi a primeira vez que discuti e conheci a luta dos 

trabalhadores rurais por educação, não mais pensada como rural, mas como 

educação do campo com todas as suas implicações teórico-práticas. 

A partir dessa especialização consegui pensar outras inquietações para 

um projeto de pesquisa a ser desenvolvido no Programa de Pós-graduação em 

Extensão Rural da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, a partir de 

2007. Deste projeto, consegui pensar a educação a partir dos diferentes sujeitos 

sociais do campo e percebê-los como formadores e delineadores de novas práticas 

educativas.  

Em 2010 ingressei como professor de Extensão Rural na Universidade 

Federal do Piauí em um campus inserido na área de expansão do agronegócio 

brasileiro. Essa região, juntamente com outras, como por exemplo, nos estados de 

Tocantins, Bahia e Maranhão são chamadas atualmente de última fronteira agrícola 

brasileira por abrirem novas áreas de expansão agrícola. Formam uma região 

denominada de MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), que possui uma 
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gama de problemas sociais e ambientais os quais não irei me deter na sua análise 

neste momento.  

As vivências nesta universidade fizeram-me pensar em novos temas que 

surgem ao discutir o mundo rural brasileiro, pois o campus universitário da UFPI, a 

que me referi, discute com profundidade alguns setores, o cotidiano do agronegócio 

no sentido da consolidação e não do questionamento e inserção crítica na realidade.  

Ao mesmo tempo, era gestado também um processo de resistência a 

partir dos camponeses e dos estudantes a fim de evidenciar a luta dos camponeses 

para permanecerem na terra e terem seus direitos garantidos. 

Assim, enquanto as ciências agrárias de abordagem convencional 

continuavam pautando-se na expansão da produtividade com altos insumos 

externos, a agroecologia passou a discutir a partir das demandas dos povos do 

campo e da cidade as temáticas da sustentabilidade, do bem-viver, soberania 

alimentar, acesso à terra, territorialidade, educação e outras temáticas oriundas de 

cada contexto. 

Além dos congressos realizados em todo o Brasil surgiram cursos de 

Agroecologia no ensino médio e de graduação em universidades e escolas agrícolas 

e/ou agrotécnicas. 

Quando se fala em formação em Agroecologia é crescente o número de 

cursos existentes no Brasil. Já existem mais de 20 cursos de graduação em 

Agroecologia (Tecnólogo ou Bacharelado) e 16 cursos superiores que se aproximam 

da perspectiva agroecológica. O principal desafio apresentado por Caporal (2011), 

ao falar dessa formação, é preencher as vagas nas IES por agroecólogos. Muitas 

dessas vagas são preenchidas por profissionais das Ciências Agrárias como 

Zootecnia, Medicina Veterinária, Agronomia, e outras áreas afins. 
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Em 2013 foi realizado na cidade de Recife o primeiro Seminário Nacional 

de Educação em Agroecologia, do qual participaram mais de 170 pessoas 

preocupadas em discutir princípios e diretrizes para Educação em Agroecologia. 

Neste seminário, houve a constatação da riqueza de práticas educativas de todo o 

Brasil realizadas a partir do diálogo entre docentes e discentes na interação com 

diferentes organizações sociais (CARTA DE RECIFE, 2013).  

Em 2016 houve a realização do II Seminário Nacional de Educação em 

Agroecologia com a defesa de alguns temas fundamentais a tais práticas 

educativas, como a  

 
luta pela terra, reforma agrária, defesa dos bens comuns e dos territórios, a 
indissociabilidade da extensão, ensino e pesquisa, a transdisciplinaridade, o 
feminismo, a construção do conhecimento e o diálogo de saberes, as 
juventudes, o diálogo intercultural, a sexualidade, as políticas públicas, a 
segurança e soberania alimentar, a saúde e a economia solidária. (CARTA 
DE SEROPÉDICA, 2016). 

 

Atualmente, há acúmulos teóricos na chamada ciência da Agroecologia, 

na educação ambiental, educação do campo, mas existe um hiato teórico quando 

mencionamos a educação dos jovens e adultos camponeses que fazem ou se 

utilizam de práticas produtivas agroecológicas.  

Assim, me propus a vivenciar esses novos saberes que estão sendo 

praticados cotidianamente em diferentes partes do Brasil. Nesta pesquisa, busquei 

conhecer e vivenciar a Educação em Agroecologia no curso Tecnólogo em 

Agroecologia da Escola Agrotécnica (EAGRO) da Universidade Federal de Roraima 

(UFRR), na cidade de Boa Vista/RR a partir do projeto pedagógico do curso 

transformado em objeto de pesquisa. 

Esse curso iniciou as suas atividades pedagógicas no segundo semestre 

de 2012 buscando realizar formação em agroecologia específica com os jovens 

assentados da reforma agrária do estado de Roraima. Por normativa do Programa 

Nacional da Reforma Agrária, esse curso poderia absorver tão somente jovens 

inseridos no processo da reforma agrária que estivesse em acampamentos ou 

assentamentos já consolidados.  
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O objetivo do curso foi: 

 

formar profissionais com uma base ampla de conhecimentos científicos e 
tecnológicos na área de Agroecologia, com capacidade de manter, criar, 
estimular e apoiar iniciativas de desenvolvimento rural sustentável, 
oferecendo alternativas que dinamizem os arranjos produtivos locais da 
agricultura familiar e atividades relacionadas à concepção do 
desenvolvimento local sustentável. (EAGRO, 2012, p. 15). 

 

A Universidade Federal de Roraima é dividida, fisicamente, em três 

campus, todos na capital (Paricarana, Cauamé e Murupu). Ela não optou pela 

interiorização de seus cursos de graduação. O curso de agroecologia teve suas 

práticas pedagógicas realizadas no campus Murupu, localizado dentro de um 

assentamento da reforma agrária, o projeto de assentamento Nova Amazônia, 

localizado a 30 km da capital, Boa Vista. A escola localiza-se nas dependências 

onde funcionavam as instalações da fazenda, que foram destinadas pelos 

assentados, à Universidade a fim de proporcionar uma formação para os próprios 

moradores do assentamento e principalmente para os seus filhos.  

Hoje, a escola proporciona o ensino de nível médio tradicional e Técnico 

em Agropecuária, além de um curso superior, que se tornou objeto de análise desta 

tese. O curso analisado foi, como já mencionado, um projeto financiado pelo INCRA. 

Sendo assim, pela própria perspectiva de projeto teve suas atividades finalizadas em 

maio de 2015, no entanto, se tornou um curso regular da UFRR a partir de 2016. 

Hoje, o vestibular é realizado anualmente e tem entrada garantida de estudantes 

todos os anos. 

A turma em análise teve suas práticas formativas baseadas na Pedagogia 

da Alternância, por ser uma exigência do INCRA, do projeto financiado pela 

instituição, que considera ser importante proporcionar uma formação baseada nesta 

pedagogia.  

Assim, ela deve basear suas práticas em um tempo em que os 

estudantes permaneçam em suas comunidades e assentamentos e outro na 

universidade, por essa razão, chamado de tempo-universidade e tempo-

comunidade. Seus egressos tinham aulas na EAGRO durante todo o dia durante 20 

dias e depois retornavam para seus assentamentos ao final do tempo universidade, 

com uma série de atividades para serem realizadas enquanto acompanhadas por 

seus professores.  
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A partir dessa realidade surge o seguinte problema de pesquisa: Qual a 

contribuição do projeto formativo do curso Tecnólogo em Agroecologia da 

Escola Agrotécnica da UFRR para a prática profissional dos seus egressos, os 

agroecólogos? 

Na Universidade Federal de Roraima ministrei aulas nas disciplinas de 

Tópicos Especiais em Agricultura e Educação do Campo no curso de Licenciatura 

em Educação do Campo. Tive a possibilidade de articular e dialogar no cotidiano 

das aulas, com os educandos a partir das práticas educativas e pedagógicas 

desenvolvidas em suas comunidades.  

Penso que podem haver novos diálogos entre as disciplinas e os cursos 

de formação de professores em educação do campo e os cursos de Agroecologia, 

que como já mencionado, já existem mais de vinte, em diversas universidades 

públicas brasileiras. No curso de Agroecologia não ministrei disciplina, por coincidir a 

finalização do curso com a minha chegada a Roraima, ou seja, fui redistribuído da 

UFPI para UFRR no momento de conclusão das aulas do curso de Agroecologia. 

Para conhecer e sistematizar os saberes das práticas de Educação em 

Agroecologia foram construídos objetivos que foram trilhados no decorrer desta 

pesquisa e que se encontram assim descritos: analisar a contribuição do projeto 

pedagógico do curso Tecnólogo em Agroecologia  da Escola Agrotécnica da 

UFRR para a prática profissional de seus egressos (agroecólogos) no sentido 

de fortalecer uma formação que propicie a integralidade do ser humano, numa 

relação de respeito mútuo entre o conhecimento científico e conhecimento 

nativo, considerando a história e a cultura dos sujeitos, em harmonia com a 

natureza.  

Como objetivos específicos, busquei conhecer o projeto pedagógico do 

curso, identificando os componentes relativos à Agroecologia, seus 

fundamentos e propostas; identificar a concepção de Agroecologia, seus 

fundamentos e propostas e, por fim, revelar a inserção dos egressos e suas 

contribuições para transformação econômica e socioambiental aos 

assentamentos e acampamentos da reforma agrária, ouvindo os próprios 

egressos e as suas famílias. 

  



31 
 

Para cumprir esses objetivos, apresento a seguir o caminho metodológico 

trilhado por esta pesquisa, essencialmente baseada na análise de conteúdo para 

organizar e sistematizar os dados coletados a campo e na pesquisa documental. 

Esse caminho metodológico é apresentado no segundo capítulo desta tese.  

O terceiro capítulo trata do marco legal da formação em Agroecologia na 

modalidade de tecnólogo. Apresenta o projeto pedagógico do curso de Tecnólogo 

em Agroecologia e discute a formação em Agroecologia a partir da teoria e da fala 

dos sujeitos desta pesquisa. Nesse mesmo capítulo, será possível compreender os 

limites da formação realizada pelos docentes do curso e pelos docentes 

responsáveis pela coordenação do processo pedagógico e, ao final deste capítulo, 

compreenderemos melhor o papel da universidade frente à formação de novos 

agroecólogos – agricultores – camponeses.  

O quarto capítulo trata da Educação em Agroecologia, sua prática e sua 

Pedagogia. Nesse capítulo, faço a primeira aproximação com a Pedagogia do 

Oprimido e o diálogo com a Educação em Agroecologia. Menciono também os 

eventos nacionais que discutiram a Educação em Agroecologia, os quais reuniram 

centenas de experiências e atores para dialogarem em torno de novas práticas 

acerca desta temática. Presente também nesta parte estará a fala dos sujeitos sobre 

a prática docente, a Educação em Agroecologia e a Pedagogia da Alternância.  

O quinto capítulo tratará da trajetória da Agroecologia no Brasil e as 

diferentes vertentes teóricas. Contém também o retrato da prática profissional do 

agroecólogo, egresso do curso em análise. 

Assim, este estudo se propõe a realizar um panorama geral da atual 

discussão da Educação em Agroecologia no Brasil e proporciona um retrato através 

de um estudo de caso de uma experiência de educação formal em educação em 

Agroecologia na Amazônia brasileira. Nesse momento, estamos apenas no início 

dessa jornada, pois o caminho rumo à sistematização e organização do 

conhecimento agroecológico é longo e necessita da participação de diferentes 

atores nesta jornada.  
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2 PERCURSOS METODOLÓGICOS: TRILHANDO O CAMPO DA PESQUISA EM 
BUSCA DA AGROECOLOGIA 

 

Para compreender o objeto de estudo, parto dos princípios do 

materialismo histórico dialético por considerar que esta teoria pode contribuir com a 

sistematização da Educação em Agroecologia a partir do contexto estudado. Para 

Frigotto (2010), este enfoque de pesquisa é um método dialético que permite ter 

uma compreensão da totalidade da realidade. Permite ver a realidade enquanto 

práxis ao unir a teoria e a prática para buscar novas sínteses e novas realidades 

dentro de uma concepção histórica. Ele diz ainda que para ser materialista e 

histórico há de se dar conta “da totalidade, do específico, do singular e do particular.” 

(FRIGOTTO, 2010 p. 79). 

Utilizei o materialismo histórico-dialético por ter nas condições materiais 

de existência as condições necessárias para construção da Agroecologia. Esta nova 

forma de pensar o saber científico não nasce do mundo das ideias, mas surge das 

condições reais de exploração da terra, do homem e do trabalho em diversos 

ecossistemas brasileiros e globais. A partir das necessidades materiais dos 

indivíduos que se veem “sem terra”, sem recursos naturais e inseridos no trabalho 

alienado, necessitam pensar uma nova forma de viver neste espaço.   

Para Frigotto (2010), é na realidade, no mundo objetivo que tem que 

buscar os fatos, a matéria em todas as suas dimensões; apreender o específico e o 

singular inserido em uma realidade. Em suma, é neste espaço que constrói/ 

identifica/estrutura o objeto estudado. 

 
Para a teoria materialista, o ponto de partida do conhecimento, enquanto 
esforço reflexivo de analisar criticamente a realidade e a categoria básica do 
processo de conscientização é a atividade prática social dos sujeitos 
históricos concretos. A atividade prática dos homens concretos constitui-se 
em fundamento e limite do processo de conhecimento. (FRIGOTTO, 2010, 
p. 91). 

 

A perspectiva histórica justifica-se por ser necessário conhecer todo o 

processo histórico que culminou na resistência a um modelo de agricultura de alto 

impacto socioambiental até surgirem as resistências às agriculturas alternativas, 

surgindo, assim, uma nova ciência capaz de dar suporte a esta transição para 

pensar numa nova relação do homem com a terra.  
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Quanto à dialética utilizada nesta proposta de pesquisa, se deu pelas 

suas próprias características históricas na superação e na construção de novos 

conhecimentos. Por princípio, a dialética volta-se para o pensamento da totalidade. 

Busca conhecer a totalidade a partir das partes que a compõe. Outro princípio é a 

mudança qualitativa a partir de uma base quantitativa e, por último, o princípio da 

contradição (GADOTTI, 1995). 

Além do método dialético, a fenomenologia foi outra abordagem utilizada 

por ter, segundo Gil (2012), uma prática de pesquisa baseada no cotidiano e na 

forma de viver das pessoas, e nos significados que elas atribuem aos objetos, às 

ações e às práticas realizadas. 

O delineamento desta pesquisa foi o estudo de caso por se deter em uma 

única realidade pesquisada. Foi estudada uma realidade específica, ou seja, as 

práticas formativas de Educação em Agroecologia da EAGRO/UFRR.   

Para Ventura, (2007), o estudo de caso se apresenta como uma 

metodologia ou pela escolha de um objeto de estudo que tenha interesse em casos 

individualizados. Busca-se conhecer um caso específico, inserido temporal e 

localmente para que assim possa buscar as informações necessárias ao andamento 

da pesquisa.  

Gil (2012) considera o estudo de caso como estudo em profundidade de 

um ou poucos objetos, pois pode permitir conhecer o objeto em estudo de uma 

forma ampla e detalhada.  A seguir apresento uma figura da metodologia utilizada 

nesta pesquisa (Figura 1). 
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Figura 1 - Metodologia utilizada na pesquisa

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A escola responsável pela condução do curso optou por utilizar a 

metodologia da alternância. Assim, todo o processo pedagógico da turma analisada 

foi dividido entre o tempo-escola e o tempo-comunidade, para não perderem o 

vínculo com suas áreas de atuação e vivência. Os dois momentos são encarados 

como espaços pedagógicos e são vinculados por um processo de aprendizados 

contínuos.  

Para compreender as práticas de formação em Agroecologia utilizei a 

metodologia qualitativa de pesquisa em educação por estreitar os laços entre os 

sujeitos da pesquisa e o pesquisador. Nos assentamentos visitados, consegui me 

aproximar dos egressos do curso de graduação de Tecnólogo em Agroecologia da 

UFRR para compreender sua inserção profissional em seus espaços de atuação, 

como se pode ver na Fotografia 1. 
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Fotografia 1 - Visita às comunidades dos egressos do curso de Tecnólogo em 
Agroecologia, comunidade Vila Nova – Mucajaí, RR 

 

Fonte: Do autor. 

 

Somente com um acompanhamento qualitativo dos egressos, educadores 

e comunidades foi possível trazer um retrato das atividades desenvolvidas e 

chamadas de Educação em Agroecologia. Nesse caso, “a pesquisa qualitativa 

defende a ideia de que na produção de conhecimentos sobre os fenômenos 

humanos e sociais, nos interessa mais compreender e interpretar seus conteúdos do 

que descrevê-los, explicá-los.” (TOZONI-REIS, 2015, p. 5). 

A pesquisa qualitativa passa a ser, então, um fundamento primordial. 

Nela, há uma relação dinâmica entre o mundo e o sujeito. O conhecimento não se 

reduz a uma grande quantidade de dados coletados a uma teoria específica, mas o 

sujeito observador é parte integrante do processo de conhecimento. Com suas 

ações, criam-se novos significados para pesquisa. (CHIZZOTTI, 2010). 

As características da pesquisa qualitativa apresentadas por Bogdan e 

Biklen (1994) são: a primeira delas diz respeito à fonte de dados que se dá a partir 

do ambiente natural, e o pesquisador é fundamental na condução da pesquisa. Ele 

não é secundário no processo, mas agente essencial; a pesquisa qualitativa é 
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descritiva; a preocupação maior é com o processo e não com os possíveis 

resultados da pesquisa; a análise da realidade é feita indutivamente pelos 

pesquisadores e, por fim, o significado dos processos sociais é essencial nesse tipo 

de pesquisa. 

O marco referencial em agroecologia apresenta uma série de demandas 

de pesquisa em estudos em Agroecologia. Fala da necessidade de pesquisar acerca 

das metodologias de investigação de novas tecnologias, indicadores de 

sustentabilidade, redes de referência, sistematização e avaliação de experiências 

agroecológicas, manejo da biodiversidade, racionalização no uso de agroquímicos e 

pesquisa participativa. Estas temáticas deverão ser introduzidas nos currículos das 

instituições de ensino e, posteriormente, chegar às bases, ou seja, aos agricultores e 

agricultoras. 

 

2.1 Lócus da pesquisa  
 

Esta pesquisa foi realizada no estado de Roraima, no extremo norte do 

Brasil, a partir da experiência de formação em Educação em Agroecologia da Escola 

Agrotécnica da Universidade Federal de Roraima. 

A área territorial que hoje conhecemos como Roraima era habitada por 

diversas comunidades indígenas, tais como: Aicanãs, Ajurus, Ingarikó, Macuxis, 

Patamona, Uaimiris – Atroaris, Iecuanas, Uapixanas, Yanomâmis, e ainda existem 

relatos de outras que foram dizimadas com o processo de colonização. A exploração 

desse território por populações colonizadoras se deu por volta de 1670 por grupos 

de ingleses e holandeses vindos da Guiana, e espanhóis e portugueses vindos da 

Venezuela. 

Em 1718 há a expulsão dos ingleses, espanhóis e holandeses, pelos 

portugueses. Com isso, há a garantia desse território para os portugueses. Em 1789 

inicia-se a criação de gado e cavalo na região, buscando ocupar o território com 

homens brancos e utilizando-se da mão de obra escrava indígena. 

Em 1890, cria-se o município de Boa Vista, e no início do século XX 

começa a migração de grupos nordestinos para o território de Roraima, fugindo da 

seca na região Nordeste.  
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Em 1943 é criado o Território Federal do Rio Branco desmembrando-se 

do estado do Amazonas, e em 1962 troca-se o nome do território. Torna-se Território 

Federal de Roraima, e em 1988 ganha o status de estado federativo nacional 

(PACIEVITCH, 2018). 

Com a criação do estado, ocorre no ano seguinte, através da lei nº 7.364, 

a criação da Universidade Federal de Roraima e torna-se a primeira instituição de 

ensino superior no novo estado. Possui 50 cursos de graduação, 29 bacharelados, 

20 licenciaturas e 1 tecnólogo (Agroecologia) em três campus diferentes 

(Paricarana, Cauamé e Murupu), todos na capital do estado (UFRR/2015). A 

universidade não optou, como a maioria das universidades federais brasileiras, pela 

interiorização das suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Expandiu-se, 

mas manteve-se na capital. 

Na Figura 2, apresento os mapas da América Latina, do Brasil, da região 

amazônica e, por fim, o mapa do estado de Roraima com seus respectivos 

municípios. Objetivo com este mapa contextualizar o leitor acerca do espaço social 

onde a pesquisa foi realizada. 
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Figura 2 - Mapas da América do Sul; Mapa do Brasil; Mapa da Região Norte; Mapa 
de Roraima. (Esq - Dir) 

 

Fonte: Google (Adaptada pelo autor, 2018). 
 

A tabela que segue mostra a quantidade de egressos do curso de 

Agroecologia por município do estado de Roraima e a quantidade de entrevistados 

por município para esta pesquisa (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Quantidade de egressos entrevistados por município 

Município 
 

Total de Egressos Total de 
entrevistados 

Rorainópolis 12 03 
BoaVista/ 

Assentamento PA 
Nova Amazônia 

11 05 

Mucajaí 09 03 
Iracema 04 01 
Caroebe 03 01 

Cantá 08 05 
Bonfim 03 01 
Total 50 19 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Continuando, mostro uma figura mais ilustrativa da quantidade de 

egressos entrevistados para esta pesquisa. Foram ao total 19 egressos 

entrevistados em assentamentos, na universidade e em suas residências. A escolha 

desses egressos para entrevista se deu a partir da observação e da vivência junto 

aos próprios egressos. O primeiro egresso a ser entrevistado é oriundo do município 

de Rorainópolis, que me forneceu um mapa dos demais egressos que se 

encontravam espalhados por todo o estado de Roraima.  

De fato, a minha guia nesse roteiro foi uma egressa do curso residente no 

PA Nova Amazônia que me acompanhou na visita aos demais egressos. Fui 

aprendendo cotidianamente nos almoços e durante o trabalho camponês. Fatos 

ocorridos que se escondem durante uma entrevista, aparecem quando observamos 

de forma detalhada e acompanhamos o cotidiano camponês.  

Em um dos dias em que estava na casa da Francineide com todas as 

perguntas já esgotadas, ela me chama para ir à casa de um vizinho. Para minha 

surpresa, ao final do dia encontro-me com um novo dado. Refiro-me ao trabalho 

cooperativo, que até aquele momento não havia me falado desse tipo de 

organização interna. Encontrei então uma relação de trabalho cooperado, pois a 

mesma criava codornas, tinha uma chocadeira e compartilhava os filhotes. Isso foi 

possível compreender quando fui ajudar no trabalho e disponibilizar o meu carro 

para transportar as aves. 
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Na Figura 3 pode-se visualizar o mapa do estado de Roraima com a 

quantidade de egressos por município. 

 

Figura 3 - Quantidade de egressos por município 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

O curso de Agroecologia da UFRR teve suas aulas realizadas na Escola 

Agrotécnica desta universidade que se localiza dentro de um assentamento da 

reforma agrária a 30 quilômetros do centro da capital de Roraima, Boa Vista. Foi 

criado em 24 de maio de 1982, no então ainda Território Federal de Roraima. Tinha 

como objetivo atender aos filhos dos agricultores, realizar capacitação profissional e 

fortalecimento do setor agropecuário. Iniciou suas atividades com regime de 

internato (estudantes do interior) e semi-internato (estudantes de Boa Vista).  

Na década de 1990, o governo estadual através da Lei Estadual Nº 40 

doou a Escola Agrotécnica à UFRR. Foi assim incorporada à universidade e teve 

seu funcionamento no Campus de Ciências Agrárias, ainda na sede do município de 

Boa Vista.  

A escola teve um período sem funcionar, no entanto, em 2005, o reitor da 

UFRR realizou um convênio com o INCRA e passou a oferecer o curso Técnico 
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Agrícola com habilitação em Zootecnia e Agricultura. Somente em 2009 a escola 

ressurge com regularidade e transfere-se do Campus Cauamé para o Campus 

Murupu, dentro do projeto de assentamento Nova Amazônia, no quilômetro 37 da 

BR 174 que liga Manaus/AM a Venezuela (EAGRO, 2012). 

Na Fotografia 2 podem-se observar imagens aéreas da Escola 

Agrotécnica da UFRR. 

 

Fotografia 2 - Imagens aéreas da Escola Agrotécnica da UFRR 

 

Fonte: Google (Adaptada pelo autor, 2018). 
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Já na Fotografia 3 têm-se uma imagem da entrada da Universidade 

Federal de Roraima. 

 
Fotografia 3 - Entrada da UFRR 

 

Fonte: Google (2018). 

 

Nessa realidade, o primeiro passo para iniciar esta pesquisa se deu com 

a aproximação do curso de graduação - Tecnólogo em Agroecologia - da Escola 

Agrotécnica (EAGRO) vinculada à Universidade Federal de Roraima (UFRR), no 

município de Boa Vista/RR.  

Os envolvidos na pesquisa foram os egressos do curso, os docentes que 

ministraram algum componente curricular e as famílias dos egressos. O total de 

egressos da primeira turma foi de 41 profissionais de sete diferentes municípios do 

estado de Roraima. Escolhi para a entrevista um total de 19 estudantes de 

diferentes localidades de Roraima, como mostra a figura e a tabela acima. Essa 

escolha se deu a partir da vivência na pesquisa e na convivência com os egressos. 

Os envolvidos na pesquisa foram me guiando neste roteiro de entrevista e 

de observação. Somente em alguns casos específicos ia priorizando algumas 

entrevistas e dando ênfase a algum participante com informações detalhadas, como 

por exemplo, uma liderança do movimento sindical do estado de Roraima. Com os 

professores, foram realizadas 7 entrevistas por área de atuação no curso de 

Agroecologia. 
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Além dos docentes, foram realizadas 3 entrevistas com as famílias dos 

egressos. Essas foram realizadas durante as visitas aos assentamentos. Na 

oportunidade, conversava com os egressos e com as suas famílias acerca das 

práticas educativas em Agroecologia e a atuação e contribuição dos egressos aos 

assentamentos. Na Figura 4 visualiza-se as áreas de formação dos professores 

entrevistados na pesquisa. 

 

Figura 4 - Professores entrevistados por área de formação 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na Universidade Federal de Roraima foram realizadas entrevistas 

individuais e de cunho semiestruturadas com os docentes do curso. O critério de 

escolha dos professores se deu pela área de conhecimento e pelo diálogo com os 

estudantes. O primeiro grupo entrevistado foi o grupo dos egressos. Consegui 

identificar os professores a serem entrevistados a partir da conversa com esses 
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participantes, pois esses iam me guiando na entrevista com os docentes. A 

perspectiva foi entrevistar um docente por área de saber. 

 

2.2 Instrumentos da pesquisa 
 

A pesquisa participante foi utilizada para realizar o processo de 

aproximação e convivência com os professores, egressos e agricultores. Na 

pesquisa participante há princípios a serem seguidos a fim de evidenciar o papel 

protagonista dos sujeitos sociais neste processo. O primeiro deles é chamado de 

Autenticidade e compromisso, ou seja, a capacidade dos técnicos, intelectuais e 

cientistas atuarem como tais nas diferentes organizações sociais. Precisam apenas 

ser honestos e compromissados com a causa popular na qual se encontram 

inseridos.  

A segunda pode ser entendida como antidogmatismo e evidencia a 

capacidade de não iniciar uma pesquisa ou outra prática com ideias previamente 

estabelecidas. Outro princípio é a restituição sistemática que demonstra a 

capacidade de devolução da cultura sistematizada ao grupo social distante da 

arrogância intelectual. 

Com este conhecimento sistematizado e tornado semente com os grupos 

sociais surge outra necessidade que pode ser chamada de feedback para os 

intelectuais orgânicos que pode melhor instrumentalizar o grupo de intelectuais 

compromissados com a transformação social. O quinto princípio baseia-se no ritmo 

e equilíbrio da ação-reflexão que dialoga com os diferentes tipos de 

conhecimentos em diferentes contextos. Por fim, o autor apresenta a noção de 

ciência modesta e técnicas dialogais a fim de apoiar as chamadas “ciências 

emergentes e subversivas”. (BORDA, 2006, p. 42-62). 

Esses princípios foram essenciais para conduzir todo o processo de 

pesquisa em Educação em Agroecologia nas experiências em análise. Busquei criar 

um processo de empoderamento social dos grupos que estão discutindo esse 

quefazer educativo através da pesquisa. Ao mesmo tempo em que eu (pesquisador) 

conheço uma realidade, esses sujeitos também se descobrem como fazedores e 

criadores de práticas educativas agroecológicas, como poderemos perceber nas 

discussões realizadas com os sujeitos da pesquisa nos capítulos seguintes. 
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A relação entre observador e observado, entre entrevistador e 

entrevistado, e pesquisador e pesquisado sofre um longo e profundo processo de 

influência e transformação mútua. Cito como exemplo a minha prática como docente 

do curso de Licenciatura em Educação do Campo (LEDUCARR). Em Roraima 

estava vinculado a este curso. Daí, ao me encontrar com os egressos do curso de 

Agroecologia, fatalmente falava do que fazia e onde atuava e quais as disciplinas 

ministrava. 

Com o passar do tempo, os egressos foram conhecendo o LEDUCARR e 

passando inclusive a se inscreverem no seu vestibular. Dois participantes desta 

pesquisa fizeram a inscrição, no entanto, somente um conseguiu ser aprovado.  

Escrevo este parágrafo para dizer que, mesmo sem um objetivo claro, 

transformamos, intervimos e nos revemos a partir da nossa prática como 

pesquisador. 

Na entrevista, há certa elaboração teórica para a fala do sujeito, enquanto 

na observação esta característica se dilui, pois estaria fazendo atividades do 

cotidiano como cuidar dos animais, cuidar da terra, participar de uma reunião ou 

ainda fazer atos domésticos. Para Chizzotti (1998) a observação se dá quando há 

uma relação direta entre o observador e aquilo que está sendo observado, a fim de 

compreender as ações observadas a partir do contexto local e das perspectivas, e 

dos pontos de vista dos sujeitos da pesquisa. 

 

2.3 Organização dos dados 
 

A análise documental se deu ao longo do processo de observação e das 

entrevistas. Permaneci na escola desde o momento que cheguei ao estado de 

Roraima para conseguir conhecer um pouco do cotidiano da organização da escola. 

Ao chegar, os estudantes estavam apresentando os seus TCCs. Infelizmente, não 

consegui acompanhar suas defesas. Consegui participar somente de uma defesa de 

mestrado em agroecologia de um dos estudantes, já realizada em 2018. 

Nas comunidades, fui iniciando o processo de vivência no início de 2017, 

no entanto, com mais intensidade, a partir de agosto do mesmo ano, quando 

consegui a minha licença capacitação da UFRR por um período de três meses. 

Aproveitei a oportunidade para me aproximar de forma mais proposital, 

principalmente dos egressos. 
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Para registrar os conhecimentos advindos dessa realidade utilizei o diário 

de campo e o gravador. Sem esse último, o registro das entrevistas se tornaria 

quase impossível. Para compreender as falas e os enunciados agroecológicos 

levantados na forma de entrevistas, a análise de conteúdo foi a grande baliza da 

organização dos dados. 

Para Bardin (2006, p. 44), a análise de conteúdo trata-se de um “conjunto 

de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens.” 

A seguir, apresento uma ilustração com a forma de registro de registro, 

análise dos dados e a apresentação dos dados da pesquisa de campo (Figura 5). 

 

Figura 5 - Forma de registro, análise e apresentação dos dados 

 
                       Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Realizadas as entrevistas busquei organizar a Unidade de Análise em 

Unidade de Contexto e Unidade de Registro no sentido de organizar e sistematizar o 

material obtido. A Unidade de Contexto, para Bardin (2006), serve para codificar a 

Unidade de Registro e são superiores ao registro da informação obtida. A Unidade 

de Contexto ajuda a compreender de forma mais ampla o contexto em que o registro 

de uma fala foi mencionado. 

A autora cita o exemplo de uma frase para uma palavra e de um 

parágrafo para um tema. Franco (2012) apresenta a Unidade de Contexto como um 

“pano de fundo” que dá significado para a Unidade de Análise. É a parte mais ampla 

do conteúdo em análise, no entanto, este contexto é fundamental para a 

compreensão das mensagens e dos textos a serem analisados. 
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A Unidade de Registro é uma unidade que trata do significado codificado 

e visa contribuir na categorização e na contagem da frequência em que determinada 

temática apareceu nesta unidade, como afirma Bardin (2006). Para Franco (2012), a 

Unidade de Registro é a menor parte do conteúdo e sua ocorrência se dá de acordo 

com as categorias de pesquisa. 

A organização dos dados é dividida, segundo Bardin (2016), em três 

fases: 

 

1. Pré-análise; 

2. Exploração do material; 

3. Tratamentos dos dados e interpretação. 

 

Na pré-análise, a primeira atividade realizada foi a “leitura flutuante” que 

consistiu nos primeiros contatos com o material coletado. Em seguida, foram 

escolhidos os documentos a serem analisados, foram formulados as hipóteses e os 

objetivos, e então parti para a preparação e organização do material propriamente 

dito, que pode ser de diversas origens, como por exemplo, no caso desta pesquisa, 

o projeto pedagógico de um curso de graduação. 

O passo seguinte foi a exploração do material, que consistiu na 

organização e sistematização dos dados coletados a partir de regras e objetivos já 

estabelecidos e, por fim, o tratamento e interpretação dos resultados obtidos, no 

sentido de propor inferências acerca das informações colhidas e organizadas 

(BARDIN, 2016). 
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Na educação em agroecologia utilizei a Unidade de Contexto e Unidade 

de Registro para organizar as falas coletadas a partir da entrevista, como mostro na 

Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Organização dos dados da pesquisa 

Tema da conversa: Agroecologia 

Unidade de Contexto Unidade de Registro 

A Agroecologia pode ser entendida num 
formato mais amplo. Um posicionamento 
diferenciado em relação a essa interação do 
ser humano com o meio ambiente, com os 
recursos, com a sustentação desses recursos, 
e está diretamente relacionada a uma 
qualidade mais saudável de vida, respeitando 
o meio ambiente. É uma exploração racional 
dos nossos recursos naturais. É uma inserção 
positiva do homem nas condições de ambiente 
e não simplesmente de um formato 
exploratório, produtivista, como a gente tem 
até hoje. É importante a produtividade, 
produtividade, não... a Agroecologia você não 
vê isso. A Agroecologia você vê o aspecto da 
qualidade da sustentabilidade. É a produção 
mantida ao longo do tempo em harmonia com 
todos esses atores que estão envolvidos. 

Agroecologia pode ser entendida 
num formato mais amplo. 
 
Tá diretamente relacionada a uma 
qualidade mais saudável de vida, 
respeitando o meio ambiente. 
 
É uma exploração racional dos 
nossos recursos naturais. 
 
É uma inserção positiva do homem 
nas condições de ambiente e não 
simplesmente de um formato 
exploratório, produtivista. 

 

  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Foram construídas quatro tabelas com as falas dos sujeitos. Nesse 

momento, refiro-me somente aos docentes e egressos por se tratar de um número 

maior de entrevistados. Na primeira tabela inseri todos os temas debatidos com os 

docentes e com os egressos dividindo esses temas em Unidade de Contexto e 

Unidade de Registro, com uma amplitude maior da sua fala buscando inseri-la quase 

na íntegra. 

A segunda tabela continha a Unidade de Contexto e a Unidade de 

Registro, cujo eixo analítico já sistematizava sua fala para compreender os seus 

enunciados e caminhar para categorização. Na terceira coluna da tabela já ensaiava 

uma codificação. O Quadro 2 mostra esta organização. 
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Quadro 2 - Organização de dados da tese com Unidade de Contexto, Unidade de 
Registro e Codificação 

Tema da conversa 

Unidade de Contexto Unidade de Registro Codificação 

O curso de Agronomia serve 
também para o curso de 
Agroecologia. Na disciplina, eu faço 
uma reflexão em cima das práticas 
agrícolas. Certo? Foi tema de 
seminário. Os alunos iam falar da 
irrigação, da mecanização, da 
adubação química, orgânica, 
aplicação de defensivos. Então, 
uma das partes desse curso é fazer 
uma reflexão em cima das práticas 
que a gente usa. Então, eu falo 
sempre para os meus alunos (que) 
a aplicação de defensivos foi muito 
utilizada até a década de 70. Muito 
mesmo. Indiscriminadamente. Até 
sem proteção. Se usou achando 
que tava fazendo o bem. Poxa! 
Matar aquele que tá competindo 
com o solo, com a tua planta. Então 
se achou que tava fazendo o bem, 
mas a partir do momento que você 
sabe que aquilo tá prejudicando o 
meio ambiente e tá prejudicando o 
homem. Você, agrônomo ou 
agroecologista, você diz: não posso 
usar! Então é essa reflexão em 
cima. Porque o curso de Agronomia 
bem antes de Agroecologia... O 
curso de Agronomia ele pode ser 
sinônimo de agricultura sustentável 
porque a Agronomia ensina a usar 
o adubo na quantidade certa; a 
água na quantidade certa; semente 
na quantidade certa; espaçamento. 
Ensina tudo isso. Então se a gente 
descobre que aquilo que a gente 
tava fazendo tava errado ou não é 
ecológico ou tá agredindo, a gente 
tem que deixar de fazer. Agronomia 
é reflexão constante das práticas 
que a gente usa.  

Reflexão sobre as práticas 
agrícolas. 
Faço uma reflexão da 
importância da 
biodiversidade. 
Eu começo agroecologia. 
Depois da educação do 
campo, eu começo a 
Agroecologia passando o 
documentário 
“Escolarizando o mundo”. 
Os filhos saem do campo 
quando voltam não sabem 
fazer nada e ficam na 
cidade. 
Reflexão sobre as práticas 
agroecológicas. 

 

Reflexão 
sobre a 
prática 
Educação e 
ambiente 
Educação a 
partir do 
contexto 
local. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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No passo seguinte, busquei dar ênfase somente à Unidade de Registro e 

à codificação. Buscava já caminhar rumo à quantificação das ideias surgidas ao 

longo da análise, ou seja, quantas vezes os sujeitos entrevistados remetiam-se 

àquela ideia chave que estava discutindo. O Quadro 3 refere-se à unidade de 

Registro e a Codificação. 

 

Quadro 3 - Unidade de Registro e Codificação de Categoria de Análise 

Tema da conversa: Educação em Agroecologia 

Unidade de Registro Codificação 

Reflexão sobre as práticas agrícolas. 
Faço uma reflexão da importância da 
biodiversidade. 
Eu começo agroecologia. Depois da 
educação do campo, eu começo a 
Agroecologia passando o 
documentário “escolarizando o 
mundo”. 
Os filhos saem do campo, quando 
voltam não sabem fazer nada e ficam 
na cidade. 
Reflexão sobre as práticas 
agroecológicas. 

 

Reflexão sobre a prática 
Educação e ambiente 
Educação a partir do contexto local. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O último quadro construído referente aos sujeitos mencionados já 

quantifica as ideias contidas nos enunciados das falas. Refiro-me às tabelas que 

serão vistas pelo leitor ao longo dos três capítulos de análise dos dados desta tese. 

Ressalto que não busquei somente quantificar as informações colhidas, mas 

fundamentalmente dar um trato qualitativo às mensagens recebidas. 
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No Quadro 4 mostro um exemplo dos quadros mencionados 

anteriormente. São esses que aparecem ao longo dos três capítulos seguintes. 

 

Quadro 4 - Unidade de Registro, Temática Central e Frequência da Categoria 

Tema da conversa: Educação em Agroecologia 

 Unidade de Registro Codificação Frequência 

0
1 

Reflexão em cima das práticas agrícolas. 
Faço uma reflexão da importância da 
biodiversidade. Eu começo agroecologia. 
Depois da educação do campo, eu começo 
a Agroecologia passando o documentário 
“Escolarizando o mundo”. Os filhos saem 
do campo, quando voltam não sabem fazer 
nada e ficam na cidade. Reflexão sobre as 
práticas agroecológicas. 

Processo em 
construção 
Educação para 
transformação 

01 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A codificação das informações recebidas pode ser compreendida como 

uma transformação realizada a partir de dados brutos obtidos de diferentes fontes. 

Tal transformação pode ocorrer por recorte, agregação, enumeração e permite 

compreender o que o conteúdo significa ou o que ele expressa (BARDIN, 2016). 

A codificação através da quantificação e qualificação foi fundamental para 

compreender os aspectos da formação e da educação em Agroecologia do objeto de 

pesquisa em estudo. 

Para as famílias, em menor número, somente três foram entrevistadas 

para esta pesquisa. Justifico o número de entrevistados pela pouca disponibilidade 

de conceder a entrevista e pela falta de condições investigativas para realizar tais 

entrevistas. 

A seguir, apresento dois quadros com a sistematização dos dados 

coletados com as famílias entrevistadas e que contém a Unidade de Contexto, 

Unidade de Registro e a Codificação de uma das categorias analisadas a partir da 

pesquisa de campo. O primeiro foi organizado a partir da análise descrita 

anteriormente (Quadro 5). 
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Quadro 5 - Sistematização das respostas das famílias com Unidade de Contexto, 
Unidade de Registro e Codificação 

Sistematização das respostas das famílias 

 Unidade de Contexto 
Unidade de 

Registro 
Codificação 

0
1 

Professor, hoje em dia se falar 
em orgânico e agroecologia para 
um agricultor que vem a vida 
toda trabalhando com químico... 
Plantou, pra ele tanto faz como 
tanto fez. Se nasceu, produziu, 
pra ele tá bom. É complicado! É 
muito complicado! Você tem que 
ter sabedoria pra chegar nesse 
tipo de agricultor. Que nem foi o 
nosso caso aqui, foi o Dr. Ivan, 
que você deve conhecer quem é 
o Ivan. Ele é o engenheiro da 
prefeitura. São pequenas 
palestras. Você vem lá da base, 
de aproveitamento da sua 
verdura, do aproveitamento das 
folhas que você tem embaixo 
das suas mangueiras. Não 
queimar. Se você faz, bota num 
canto pra podrificar aquela 
matéria que você ajuntou pra 
depois você utilizar na sua horta, 
no seu pomar. Tudo isso ai, 
evitando o fogo, os agrotóxicos, 
os químicos. É desse jeito que 
você vai. Sempre sendo pra 
pessoa ver, tipo um painel, uma 
vitrine pra o agricultor ver que 
realmente dá, produz. Eu vi. Eu 
participei, mas como? Nas 
visitas técnicas. Na época que 
nós começamos a fazer o curso. 
Na época que eu comecei fazer 
o técnico e a minha esposa 
agroecologia, nós visitemos 
algumas propriedades que já tão 
em andamento na agroecologia 
ou no orgânico, que nem o Toni, 
em Pacaraima. Nós fomos 
visitar. Já fui lá inúmeras vezes e 
tudo é orgânico. Isso ai abre a 
sua mente. Abre a mente de 
quem vai lá. É diferente de 
chegar pra você e dizer: não, 

Nós temos, 
primeiramente 
que conhecer a 
realidade de cada 
produtor pra 
gente poder abrir 
a mente dessas 
pessoas e poder 
representar pra 
essas pessoas o 
que ele quer. 

Conhecimento da 
realidade 



53 
 

porque você tem que plantar 
orgânico. Você tem que fazer. 
Você tem que fazer aquilo, sem 
a pessoa nunca ter ouvido falar 
o que é o orgânico. A pessoa, 
ela tem que visitar. Tem que sair 
da propriedade dela e ver aonde 
tem pra poder ter uma visão 
ampla. Pra pelo menos ela fazer 
o que ela se alimentar em casa. 
Serve como exemplo, as visitas 
técnicas. Não adianta você 
querer fazer o teu trabalho só lá 
dentro do seu escritório, sem 
conhecer a realidade de cada 
um. Nós temos, primeiramente, 
que conhecer a realidade de 
cada produtor pra gente poder 
abrir a mente dessas pessoas e 
poder representar pra essas 
pessoas o que ele quer. Valdeci 

  Fonte: Dados da pesquisa. 
 

O segundo contém somente a Unidade Registro e a Codificação, a qual 

se encontra disponibilizada integralmente no corpo da tese (Quadro 6). 

 

Quadro 6 - Sistematização das respostas das famílias com Unidade de Registro e 
Codificação 

Tema: saberes necessários a essa formação 

Unidade de Registro Codificação 

Nós temos, primeiramente que conhecer a 
realidade de cada produtor pra gente 
poder abrir a mente dessas pessoas e 
poder representar pra essas pessoas o 
que ele quer. 

Conhecimento da 
realidade 

Tá desenvolvendo trabalhos em cima da 
gente, tá colhendo sem o agrotóxico. 

Cultivo sem agrotóxicos 

Precisa saber fazer muitas coisas assim, 
um plantio, adubação. Fazer como que 
uma planta pode se desenvolver. Um 
adubo. Essas coisas. 

Cultivo de plantas 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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As categorias que serão utilizadas ao longo desta tese são as 

apresentadas na figura a seguir. As categorias centrais são: formação em 

Agroecologia, prática pedagógica/agroecológica e Agroecologia. O processo de 

categorização para Bardin (2016, p. 146) é: 

 

Uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto 
por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento segundo gênero 
(analogia), com os critérios previamente definidos. As categorias são 
rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de 
registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, 
agrupamento esse efetuado em razão das características comuns destes 
elementos. 

 

Surgiram temáticas diferentes ao longo das investigações de acordo com 

os sujeitos e com a realidade, por isso que na figura a seguir surgem temáticas 

diferenciadas para os egressos, os docentes e as famílias. Isso foge ao meu 

controle, pois, por muitas vezes, ao chegar ao assentamento ou na conversa com o 

professor surgia outro tema que para o nosso objetivo parecia, naquele momento, 

mais enriquecedor. 

Assim, para os egressos, temos as seguintes categorias: formação em 

agroecologia, prática profissional do agroecólogo, Agroecologia, Limites da 

formação, papel da universidade para formação de novos agroecólogos e a 

pedagogia da alternância.  

Para os docentes, temos a Agroecologia, educação em agroecologia, 

prática profissional do agroecólogo, prática docente, formação e a pedagogia da 

alternância e, por fim, refiro-me às famílias com as seguintes categorias: 

Agroecologia, alternância e limites da formação e a pedagogia da alternância. As 

categorias mencionadas podem ser visualizadas na Figura 6. 
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Figura 6 - Categorias de pesquisa de campo segundo os docentes e egressos do 
curso de Tecnólogo em Agroecologia 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A partir dos dados coletados, sistematizados, elaborados e discutidos 

com os grupos envolvidos percebi as potencialidades e fragilidades das práticas de 

formação em Agroecologia em um bioma do norte brasileiro. A perspectiva não foi 

estudar uma experiência que pudesse ser copiada para outros espaços.  

Por princípio agroecológico, a Agroecologia não pode ser copiada, pois os 

agroecosociosistemas são totalmente distintos por essência. Mas, este estudo 

poderá oferecer apontamentos acerca do conhecimento sobre Educação e formação 

em Agroecologia na América Latina. 

Para finalizar esta prática de pesquisa, teremos os dados apresentados 

em forma de relatório (tese) para o universo acadêmico, e ainda em forma de 

cartilha e/ou livro para outros grupos que não estejam inseridos diretamente no 

cotidiano da universidade. Além disso, um dos compromissos éticos desta pesquisa 

é discutir com os sujeitos, os resultados obtidos. Pretendo iniciar com a 

apresentação da sistematização dos dados aos egressos, às famílias e aos 

docentes que ministraram algum componente curricular no curso, e ainda para os 

atuais docentes e estudantes do curso no ano de 2018. 



56 
 

No Quadro 7 pode-se ver um resumo da metodologia seguida para 

realizar esta pesquisa. 

 

Quadro 7 - Resumo metodológico da pesquisa de campo 

RESUMO DA METODOLOGIA 

Título do projeto: 
Educação em Agroecologia: análise da formação em 
Agroecologia da Escola Agrotécnica (EAGRO) da 
Universidade Federal de Roraima (UFRR) 

Método  Dialético e fenomenologia 

Tipo de pesquisa Descritiva e exploratória 

Quadro de 
referência 

Pesquisa qualitativa 

Categorias de 
análise 

Formação profissional; práticas educativas e Agroecologia. 

Participantes da 
pesquisa 

Egressos do curso de Agroecologia; 
Professores envolvidos no projeto; 
Gestores do curso; 
Famílias dos egressos. 

Lócus da pesquisa 
/unidade de análise 

Curso de Graduação em Agroecologia da Escola 
Agrotécnica da Universidade Federal de Roraima 

Instrumentos 
Entrevista semiestruturada; 
Observação participante; 
Visitas às casas dos egressos. 

Delineamento  Estudo de caso 

Forma de registro 
Gravador, 
Diário de campo. 

Análise dos dados 
Análise de conteúdo; 
Formação de categorias. 

Apresentação dos 
dados 

Serão apresentados na forma de tese para o universo 
acadêmico e em forma de cartilha e/ou livro para 
educadores de escolas do campo, agroecólogos e 
estudantes do curso de Agroecologia e à comunidade 
envolvida. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3 FORMAÇÃO EM AGROECOLOGIA: O QUE DIZ O PROJETO PEDAGÓGICO 
DO CURSO         

 
“Se não for capaz de crer nos camponeses, de 
comungar com eles, será no seu trabalho, no 
melhor dos casos, um técnico frio. Provavelmente, 
um tecnicista; ou mesmo um bom reformista. 
Nunca, porém, um educador da e para as 
transformações radicais”. 
 
Paulo Freire, ao concluir o livro Extensão ou 
comunicação Dia Nacional da Agroecologia: 
Três de Outubro  

 
 

Nesta primeira parte discutirei o marco legal do curso de graduação em 

Agroecologia no sentido de explicitar que se trata de uma modalidade de ensino de 

nível superior no Brasil com especificidades na sua formação. Em seguida, tratarei 

de apresentar o projeto pedagógico do curso de Graduação em Tecnologia em 

Agroecologia da Universidade Federal Roraima com suas principais características e 

particularidades. Discutirei ainda a temática da formação a partir da teoria e das 

falas dos sujeitos da pesquisa, e ao final do capítulo apresentarei os limites da 

formação em agroecologia e o papel da universidade frente à formação desses 

novos profissionais em Agroecologia. 

O Projeto Pedagógico de um curso de graduação é um instrumento 

norteador das práticas educativas realizadas pelos professores e estudantes do 

curso. O Art. 12 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional afirma que “os 

estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as de seu sistema de 

ensino, terão a incumbência de: elaborar e executar sua proposta pedagógica” 

(BRASIL, 1996). Portanto, o papel de elaboração e organização da proposta 

pedagógica é da instituição de ensino. 

Mencionando a educação profissional, a LDB afirma que esta deve estar 

integrada a diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, e 

direciona as aptidões para a vida produtiva. 

A resolução nº 13 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) 

da Universidade Federal de Roraima dispõe sobre a elaboração e alteração dos 

projetos pedagógicos de cursos da UFRR. Segundo a resolução, o objetivo do curso 

“deve apontar para o alcance de uma formação ampla e de excelência profissional, 

fundamentada na ética, consciência social, econômica e ambiental”. E os objetivos 

específicos “devem focar de forma mais direta para obtenção do perfil profissional 
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desejado, com base nas diretrizes e peculiaridades do curso”. (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE RORAIMA, 2008, p. 2). 

Essa mesma resolução apresenta as modalidades de curso de graduação 

em bacharelado, licenciatura e tecnologia. 

 

O bacharelado é uma modalidade de grau de curso superior generalista, de 
formação científica ou humanística, que confere ao diplomado 
competências em determinado campo do saber para o exercício de 
atividade profissional, acadêmica ou cultural, concedendo o grau de 
bacharel ou, quando houver legislação específica que assim o determine, o 
título específico relacionado à formação. 
A licenciatura é uma modalidade de grau que confere ao diplomado 
competências para atuar como professor na educação, com o grau de 
licenciado.  
Os cursos superiores de tecnologia dão formação especializada em 
áreas científicas e tecnológicas, que conferem ao diplomado 
competências para atuar em áreas profissionais específicas, 
caracterizadas por eixos tecnológicos, com o grau de tecnólogo 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA, 2008, p. 3, grifo nosso). 

 

Portanto, o bacharelado possibilita uma formação mais generalista do 

profissional, a licenciatura forma o graduando para atuar na docência e a 

modalidade de tecnólogo habilita para áreas específicas, dentre elas, a 

Agroecologia. 

Os cursos de graduação em tecnologia são cursos regulares e são 

considerados cursos superiores segundo a LDB e o Conselho Nacional de Educação 

voltado para aplicação de conhecimentos científicos e tecnológicos que se 

relacionam com uma ou mais áreas profissionais. A finalidade é desenvolver a 

competência profissional que permita ao tecnólogo utilizar e aplicar de forma correta 

a tecnologia e ainda desenvolver ou aplicar em novas práticas profissionais 

relacionadas com o processo produtivo, ao ser humano e à sociedade. 
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O objetivo dos cursos de tecnologia é permitir a gestão de processos de 

bens e serviços a partir da tecnologia e desenvolver a aptidão para pesquisa e 

disseminação de conhecimentos de cunho tecnológico. Segundo o art. 1º da 

resolução N° 3/2002,  

 

A educação profissional de nível tecnológico, integrada às diferentes formas 
de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, objetiva garantir aos 
cidadãos o direito à aquisição de competências profissionais que os tornem 
aptos para inserção em setores profissionais nos quais haja utilização de 
tecnologias (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2002, p. 465).  

 

Segundo essa mesma resolução, os cursos de graduação em tecnologia 

deverão: 

 

1. incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da 
compreensão do processo tecnológico em suas causas e efeitos; 

2. Incentivar a produção e inovação científico-tecnológica, e suas 
aplicações no mundo do trabalho; 

3. Desenvolver competências profissionais tecnológicas, gerais e 
específicas para a gestão de processos e a produção de bens e serviços; 

4. Propiciar a compreensão e avaliação dos impactos sociais, econômicos 
e ambientais resultantes da produção, gestão e incorporação de novas 
tecnologias; 

5. Promover a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as 
mudanças nas condições de trabalho, bem como propiciar o 
prosseguimento de estudos em cursos de pós-graduação; 

6. Adotar a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização e a 
atualização permanente dos cursos e seus currículos; 

7. Garantir a identidade do perfil profissional de conclusão de curso e da 
respectiva organização curricular (CONSELHO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO, 2002, p. 42). 

 

É importante ressaltar que os cursos na modalidade de tecnologia 

também são cursos de nível superior e também são cursos de graduação. Portanto, 

nas palavras da resolução CNE/CP Nº 3 de 2002 que instituem as Diretrizes 

Curriculares Nacionais gerais para a organização e o funcionamento dos cursos 

superiores de tecnologia, “os cursos superiores de tecnologia são cursos de 

graduação” e seus egressos recebem o diploma de tecnólogo ao concluírem o 

processo formativo. 

O curso de graduação em Agroecologia da Escola Agrotécnica da UFRR 

na modalidade – Tecnólogo – iniciou suas atividades no segundo semestre de 2012 
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e teve suas atividades concluídas no segundo período de 2015. Atualmente, o curso 

finalizou suas atividades com a primeira turma, a qual foi financiada pelo PRONERA, 

fruto de uma parceria entre a UFRR e o INCRA.  

O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), em 

Roraima, teve início em 1999, um ano depois da sua criação oficial pelo governo do 

então presidente Fernando Henrique Cardoso. A assessora de Comunicação do 

INCRA, Dilma Lindalva Pereira da Costa, soube da existência deste programa 

educacional e foi em busca de novas informações sobre tal programa. 

O primeiro projeto aprovado no estado por este programa contou com a 

participação da Comissão Pastoral da Terra, mas sem outros movimentos sociais, 

pois ainda estavam em fase de organização e ainda não possuíam os documentos 

necessários para sua participação. Assim, o INCRA participou da criação da CAR-

RR (Central dos Assentados de Roraima) para colaborar na efetivação desta política 

pública no estado.  

A primeira instituição executora do PRONERA no estado foi o SENAR. 

Em 2004, após seguidas discussões com a UFRR para realizar formação de 

professores pelo PRONERA, essa instituição rejeitou a proposta de criar um curso 

superior de formação de professores assentados da reforma agrária. Assim, a 

coordenação do PRONERA fechou uma parceria com a UEA (Universidade Estadual 

do Amazonas) para ofertar 200 vagas do curso Normal Superior, sendo 100 vagas 

para o estado do Amazonas e 100 para Roraima.  

Assim, se deu a primeira experiência de nível superior pelo PRONERA 

para o Estado de Roraima. Em 2005 houve a criação do primeiro curso técnico para 

assentados da reforma agrária, já coordenado pela EAGRO, e em 2012 a criação do 

curso de Agroecologia. (XIMENES, 2017). 

Este ano (2018) estamos comemorando os 20 anos do PRONERA no 

Brasil com a realização de um seminário organizado pelo Fórum Estadual de 

Educação do Campo, e nacionalmente com um seminário nacional para pensar nos 

desafios enfrentados pela educação na reforma agrária no novo contexto político em 

que estamos inseridos. 

Em Roraima, atualmente, não há nenhum projeto de educação em 

funcionamento financiado pelo PRONERA em nenhuma das três universidades 

públicas do estado, a UFRR, UERR e o Instituto Federal de Roraima. 
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Nas páginas seguintes apresento uma série de figuras que representam 

as concepções pedagógicas, filosóficas e os princípios do curso de agroecologia a 

partir do projeto pedagógico do curso aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa 

e extensão da UFRR e colocado em prática pelo grupo de professores da mesma 

universidade, especialmente pelos docentes da EAGRO.  

As figuras mencionadas contém o perfil do curso de agroecologia, os 

requisitos para entrada no curso de Agroecologia, princípios da alternância, metas a 

serem alcançadas pelo curso de Agroecologia, responsabilidades e atribuições das 

entidades parceiras, docentes que ofertaram disciplinas no curso de Agroecologia 

por área de estudo e formação, concepções pedagógicas e filosóficas do curso e as 

atividades acadêmicas que os estudantes necessitam realizar para promover a 

integralidade do curso, ou seja, para se formarem.  

Iniciemos então pelo perfil do curso, segundo o Projeto Pedagógico de 

Curso (PPC). Nessa sessão trato tão somente do que diz o PPC para, nas sessões 

e capítulos seguintes, podermos compreender o modo de agir e pensar dos 

docentes e egressos do curso de Tecnólogo em Agroecologia.  

O perfil do curso é pensando a partir de uma formação que compreenda a 

Agroecologia relacionada com a prática do cultivo da terra, como afirma um dos 

itens do perfil escrito no PPC descrito a seguir. Para eles, deve-se “formar para uma 

agroecologia como uma concepção de agricultura”. Com esse referencial, temos os 

demais itens como a integração dos conhecimentos tradicionais com os saberes das 

ciências, promoção de um novo modelo de agricultura, comercialização de alimentos 

e contribuir para o desenvolvimento regional da Amazônia. A Figura 7 traz o perfil do 

curso de Tecnólogo em Agroecologia. 
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Figura 7 - Perfil do curso de Tecnólogo em Agroecologia 

 
Fonte: UFRR. EAGRO. PPC do Curso de Tecnólogo em Agroecologia, 2018. 
 

Os requisitos para ingressar no curso de Agroecologia são assim 

descritos: disponibilidade para participar dos três anos de formação, a partir da 

concepção da pedagogia da alternância. Nessa concepção, os estudantes 

permaneciam um tempo na EAGRO e depois deveriam retornar para os seus 

assentamentos. Deveriam concluir o Ensino Médio e realizar um exame de seleção 

organizado pela Escola Agrotécnica. 

Além disso, deveriam ainda ser moradores de assentamentos da reforma 

agrária para obter o incentivo do Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária. Trata-se, portanto, de uma especificidade na educação do campo de nível 

tecnológico, ou seja, pensar na educação profissional tecnológica de nível superior 

para os assentados e filhos de assentados da reforma agrária, principalmente em 

Roraima.  

A Figura 8 expõe os requisitos para ingresso no curso de Tecnólogo em 

Agroecologia. 
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Figura 8 - Requisitos para ingresso no curso de Tecnólogo em Agroecologia 

 
Fonte: UFRR. EAGRO. PPC do Curso de Tecnólogo em Agroecologia, 2018. 
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A seguir temos uma figura que mostra a origem dos egressos do curso de 

Tecnólogo em Agroecologia. No mapa, a maioria dos egressos é oriundo dos 

municípios de Rorainópolis, Mucajaí e Boa Vista. Há a presença forte do 

assentamento onde se localiza a escola, o Projeto de Assentamento Nova 

Amazônia. Isso é importante por demarcar uma proximidade entre a escola e os 

assentados (Figura 9). 

 

Figura 9 - Origem dos egressos do curso de Tecnólogo em Agroecologia 

 
Fonte: UFRR. EAGRO. PPC do Curso de Tecnólogo em Agroecologia, 2018.  
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O curso de Agroecologia, seguindo as orientações do PRONERA, 

estruturou seu curso com base na pedagogia da Alternância. Abaixo temos uma 

figura que mostra o conceito de tempo escola e tempo comunidade para o PPC do 

curso e ainda as atividades que deveriam ser realizadas em cada tempo 

pedagógico. 

Para eles, o tempo escola seria o momento em que os estudantes se 

dedicam às atividades de ensino e pesquisa nas atividades do curso e o tempo 

comunidade caracterizava-se pela presença dos educandos em suas comunidades. 

As atividades do TE eram marcadas por atividades de cunho mais teórico, como 

“elaboração de TCC e práticas pedagógicas acompanhadas” e no TC com 

atividades mais voltadas para a comunidade, como “inserção na organização da 

comunidade, atividades de complementação dos estudos, pesquisa, práticas 

pedagógicas acompanhadas”, dentre outras atividades citadas pelo PPC.  

Este item, pedagogia da alternância, será melhor compreendido no quarto 

capítulo deste estudo ao discutir junto aos estudantes e professores como se deu a 

sua efetivação na prática dos docentes e egressos do curso. A Figura 10 ilustra o 

Princípio da Alternância no curso. 
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Figura 10 - Princípios da Alternância para o curso de Tecnólogo em Agroecologia 

 
     Fonte: UFRR. EAGRO. PPC do Curso de Tecnólogo em Agroecologia, 2018. 
 

As metas do curso, segundo o PPC, se baseavam em quatro itens, como 

mostra a seguir. O primeiro deles foi formar 60 estudantes no prazo de três anos. A 

lista oficial disponibilizada pela coordenação do curso contém um total de 52 

estudantes matriculados à época. Desses matriculados, formaram 42 estudantes. 

Isso representa um índice de sucesso de 80% de formandos no curso de 

Agroecologia. Mostra ainda a importância do PRONERA na formação dos 

assentados da reforma agrária, pois com o seu financiamento é possível, formar 

jovens e adultos, assentados da reforma agrária com uma baixa evasão 

universitária. 

A segunda meta era formar jovens e adultos assentados. Nesse item, 

temos alguns desafios, como por exemplo, a inserção de outros beneficiários nesta 

política pública de educação na reforma agrária. Um dos egressos não era oriundo 

de assentamento, mas manteve-se no curso graças à articulação da universidade, 

via coordenação do curso e reitoria da universidade, à época. 

O terceiro item era realizar o estágio supervisionado e, por fim, promover 

a reformulação do PPC com ampla entrada, ou seja, garantir vagas, não somente 

para jovens e adultos da reforma agrária, mas para todos que tivessem habilitados a 
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concorrer a uma vaga no ensino superior em uma instituição pública brasileira. Essa 

meta também foi alcançada por, neste momento, o curso estar sendo ofertado para 

todas as pessoas que desejarem realizar a formação em agroecologia sem 

necessitar estar vinculado a assentamentos da reforma agrária. 

Portanto, dentro das metas propostas pelo curso, podemos afirmar que 

este cumpriu as suas metas originais em formar jovens assentados da reforma 

agrária a partir dos objetivos pedagógicos propostos. A Figura 11 ilustra as metas do 

curso de Tecnólogo em Agroecologia. 

 

Figura 11 - Metas do curso de Tecnólogo em Agroecologia 

 
Fonte: UFRR. EAGRO. PPC do Curso de Tecnólogo em Agroecologia, 2018. 
 

As instituições que participaram da criação do curso de Agroecologia 

citadas pelo PPC foram: a Escola Agrotécnica da UFRR, a Própria Universidade 

Federal de Roraima e o Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Os 

movimentos sociais e sindicais não aparecem como categoria social co-construtora 

da criação do curso. 
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A UFRR tinha a missão de acompanhar e dialogar com as instituições 

parceiras durante a execução do projeto, como por exemplo, na adequação do plano 

de curso, avaliação permanente, oferta de infraestrutura e acompanhamento e 

avaliação do convênio. 

Já a EAGRO possuiu uma função mais pedagógica do projeto, como 

organizar o quadro docente, coordenar as concepções pedagógicas orientadoras do 

curso, formação dos assentados, execução das atividades pedagógicas, garantia 

dos recursos humanos necessários ao curso, articulação das formas de ingresso no 

curso, organização e encaminhamento dos relatórios, certificação e diplomação dos 

concluintes e também dialogar com o INCRA acerca das ações ocorridas no curso. 

Por fim, o INCRA tinha como responsabilidade acompanhar as atividades 

desenvolvidas junto com a direção executiva do PRONERA, orientar tecnicamente a 

EAGRO, promover o financiamento das ações a partir do plano de trabalho e 

analisar os relatórios encaminhados pela instituição formadora ao INCRA. 

Temos, assim, a caracterização da EAGRO como instituição pedagógica 

responsável pelas ações do curso, a UFRR como responsável pelo diálogo entre o 

espaço pedagógico e as demais instituições parceiras e o INCRA como financiador e 

avaliador técnico financeiro das ações realizadas. 

Ausentes do PPC, como “entidade parceira” estiveram as organizações 

sociais dos trabalhadores e trabalhadoras rurais organizados no estado. Cito o 

Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, a Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura Familiar do Estado de Roraima (FETRAFERR), as 

associações dos assentamentos, cooperativas, o Movimento de Mulheres 

Camponesas, a Comissão Pastoral da Terra e as Pastorais Sociais, ou seja, o 

conjunto de organizações políticas e sociais que dão jeito e rosto ao cotidiano dos 

trabalhadores rurais no estado. 

Trata-se, portanto, da formação em Agroecologia sem a participação 

política e pedagógica das organizações e movimentos sociais. Isso significa pensar 

a Agroecologia a partir do conhecimento sistematizado da universidade e de uma 

base fortemente tecnicista. 
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A seguir, apresento a Figura 12, com as atribuições e responsabilidades 

das instituições parceiras, segundo o UFRR.AGRO. PPC do Curso de Tecnólogo em 

Agroecologia, data?. 

 

Figura 12 - Responsabilidades e atribuições das entidades parceiras do 

curso de Tecnólogo em Agroecologia 

 
Fonte: UFRR. EAGRO. PPC do Curso de Tecnólogo em Agroecologia, 2018. 

 

Na figura que segue, apresento as áreas de formação dos docentes 

responsáveis pelos componentes curriculares do curso. Sistematizei a área de 

concentração de estudos do docente pela sua última titulação, como está escrito no 

PPC. Dos 24 professores participantes do colegiado do curso em análise, metade 

está vinculado a área de produção vegetal, 03 possuem formação na área de 

produção animal, 02 na área de Ciências Ambientais, 02 em Engenharias, 02 na 

área de Ciências Humanas, 01 na área de Ciências Extas e somente 01 em 

Sociologia e Desenvolvimento rural, como se pode visualizar na Figura 13. 
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Figura 13 - Área de estudo dos docentes que ofertaram disciplinas para o curso de 
Tecnólogo em Agroecologia 

 
Fonte: UFRR. EAGRO. PPC do Curso de Tecnólogo em Agroecologia, 2018. 

 

 

O que isso significa? Qual o rosto da formação em Agroecologia a partir 

da formação docente? Percebe-se uma perspectiva de formação baseada na 

fitotecnia e na agronomia como fator dominante numa nova área, a Agroecologia. 

São novas práticas formativas sendo geradas a partir de uma concepção de 

Ciências Agrárias, ainda tecnicista. 

Ao visualizar as concepções pedagógicas e filosóficas do curso 

percebemos a intenção e a perspectiva de realizar uma formação mais voltada para 

a realidade dos educandos, para o mundo do trabalho e para a emancipação 

humana. No entanto, esta objetividade enfrenta um forte desafio que é a formação 

dos formadores. Essencialmente, há que formar os formadores para novas 

concepções de ciências. As concepções pedagógicas apresentadas pelo PPC 

baseiam-se na: 

 
combinação metodológica entre processos de ensino e de capacitação, auto 
organização dos educandos, gestão democrática, relação entre teoria e 
prática, conteúdos formativos socialmente úteis, educação para o trabalho e 
pelo trabalho, vínculo orgânico entre processos educativos e processos 
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econômicos e vínculo orgânico entre educação e cultura (EAGRO, 2012, p. 
61-63). 
 

Os princípios filosóficos do PPC são apresentados como “educação para 

emancipação humana, a realidade com base do desenvolvimento do conhecimento, 

educação para o trabalho e a cooperação e educação voltada às várias dimensões 

da pessoa humana.” (EAGRO, 2012, p. 61). 

De forma mais didática, apresento a seguir uma figura que melhor 

representa as concepções pedagógicas e filosóficas que embasam o PPC do curso 

de Agroecologia (Figura 14). 

 

Figura 14 - Concepções pedagógicas e filosóficas do curso de Tecnólogo em 
Agroecologia 

 
Fonte: UFRR. EAGRO. PPC do Curso de Tecnólogo em Agroecologia, 2018. 

 

Para promover a integralidade do curso de Agroecologia era necessário 

concluir todas as disciplinas obrigatórias e optativas disponibilizadas pela 

coordenação, finalizar a carga horária das atividades complementares, realizar o 

estágio supervisionado e realizar e apresentar um trabalho de conclusão de curso. 

Para esta pesquisa não analisei e nem busquei conhecer os TCCs dos estudantes, 

pois não fazia parte dos objetivos desta investigação.  
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Apresento este item por perceber que seja necessário para compreender 

a integralidade da formação do profissional em Agroecologia. Na Figura 15 

apresento uma ilustração das atividades acadêmicas necessárias à integralidade 

dos componentes curriculares. 

 

Figura 15 - Atividades acadêmicas necessárias à integralidade do curso de 
Tecnólogo em Agroecologia 

 
Fonte: UFRR.EAGRO. PPC do Curso de Tecnólogo em Agroecologia, 2018. 

 

 Segundo o Projeto Pedagógico do curso, o seu objetivo geral é:  

 
Formar profissionais com uma base ampla de conhecimentos científicos e 
tecnológicos na área de Agroecologia, com capacidade de manter, criar, 
estimular e apoiar iniciativas de desenvolvimento rural sustentável, 
oferecendo alternativas que dinamizem os arranjos produtivos locais da 
agricultura familiar e atividades relacionadas à concepção do 
desenvolvimento local sustentável. (EAGRO, 2014. p. 15). 
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Os objetivos específicos do Projeto Pedagógico do curso são: 

 

 Qualificar jovens assentados da reforma agrária a partir do enfoque 
científico da agroecologia e sua aplicação nos agroecossistemas e no 
cotidiano social;  

 Desenvolver capacidades de análise multidimensionais dos 
agroecossistemas frente às bases sociais, culturais, éticas políticas, 
econômicas e ambientais;  

 Formar sujeitos que tenham condições técnico-científicas e metodológicas 
de discutir e implementar a Agroecologia nos assentamentos, 
reassentamentos, acampamentos e demais comunidades do campo;  

 Contribuir para elevação cultural e preparo científico dos participantes;  

 Analisar e compreender os processos biológicos, físicos, químicos, 
econômicos, sociais, éticos e culturais, bem como suas interações, no 
contexto dos diferentes agroecossistemas da América Latina;  

 Compreender a dinâmica da produção camponesa, tanto no espaço da 
unidade produtiva, quanto no espaço local, regional, nacional e 
internacional, identificando seus pontos críticos e potenciais;  

 Propor, testar, conhecer e comunicar soluções apropriadas aos problemas 
ambientais, sociais, econômicas e culturais e implantação de tecnologias 
ou procedimentos organizacionais; 

 Desenvolver uma base técnica e metodológica para, a partir de suas 
experiências, participar da análise e da elaboração de políticas 
institucionais públicas para as famílias camponesas. (EAGRO, 2014. p. 
15-16).   

 

Busca, assim, formar jovens assentados da reforma agrária com um olhar 

multidimensional que compreenda as questões da técnica e da produção articuladas 

com outras dimensões do desenvolvimento rural. Não mais somente as questões 

das técnicas de cultivo de plantas e cuidados com o solo, mas a inserção de outras 

dimensões na formação desses novos profissionais. 

 

3.1 Formação em Agroecologia: o que diz a teoria e os envolvidos na pesquisa 
 

Dialogar com a teoria freireana é andar pelo mesmo caminho por 

centenas de vezes e sempre encontrar algo novo para se encantar e um cantinho 

para sentar e vislumbrar a beleza do lugar. Assim, encontro sempre uma nova 

reflexão e contribuição que serve de inspiração para as minhas práticas de pesquisa 

com os jovens que cursaram o curso de Tecnólogo em Agroecologia na UFRR. 

Encontro ainda espaços nos livros e fichamentos realizados por dezenas 

de vezes nas nossas repetidas leituras. Sou Mestre em Extensão Rural, e o livro - 

Extensão ou Comunicação - é algo recorrente na nossa formação, mas neste 

momento encontro-me novamente frente a esta referência, junto com outras 
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literaturas para compreender o papel do agrônomo educador e relacionar com o 

papel do agroecólogo. 

Freire (1977) faz uma crítica semântica ao termo extensão e propõe a 

partir de uma análise gnosiológica a substituição deste termo por comunicação. Ao 

longo da sua reflexão discute as razões teóricas e práticas para tal substituição. 

Para ele, extensão seria sinônimo de: 

 
Transmissão; sujeito ativo (o que estende);  
Conteúdo (que é escolhido por quem estende);  
Recipiente (do conteúdo);  
Entrega (de algo que é levado por um sujeito que se encontra “atrás do 
muro”, aqueles que se encontram “além do muro”, “fora do muro”. Daí que 
se fale em atividades extramuros; 
Messianismo (por parte de quem estende);  
Superioridade (do conteúdo de quem entrega);  
Inferioridade (dos que recebem); Mecanicismo (na ação de quem estende);  
Invasão cultural (através do conteúdo levado, que reflete a visão do mundo 
daqueles que levam, que se superpõe à daqueles que passivamente 
recebem) (FREIRE, 1977, p. 22). 

 

Utilizando-se das práticas dos agrônomos junto aos camponeses, Freire 

(1977) afirma que a extensão pretende tão somente substituir as formas de 

conhecimento dos camponeses por outra. Sendo assim, conhecer não se dá quando 

os sujeitos recebem docilmente e gentilmente os conteúdos que recebem. 

Conhecer, então, é tarefa de sujeitos, pois encontram-se curiosos frente 

ao mundo e exige uma ação transformadora diante da realidade. Sendo assim, 

“conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos. E é como sujeito e somente como 

sujeito, que o homem pode realmente conhecer” (FREIRE, 1977, p. 27). Portanto, o 

ser humano toma posse do conhecimento somente quando se percebe como sujeito 

do processo educativo. Torná-los objeto seria tarefa da extensão e não da 

comunicação. 

O papel do agrônomo em uma sociedade que busca a libertação seria 

tentar junto com a dimensão técnica superar a dimensão mágica da realidade e 

substituí-la pela “doxa” por uma razão. Busca sair de um conhecimento sensível 

para outro que alcance a razão da realidade (FREIRE, 1977).  
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Aqui cabe uma pequena inferência acerca do que Freire pensava sobre o 

trabalho do agrônomo. Não pensava que seu trabalho deveria sair do polo técnico 

para a dimensão sociopolítica, mas compreender que a dimensão técnica deveria 

ser recheada de outras dimensões e inserida em uma realidade. O mundo seria o 

grande mediador da comunicação entre o técnico e o camponês.  

Para ele, “o trabalho do agrônomo não pode ser o de adestramento nem 

sequer o de treinamento dos camponeses nas técnicas de arar, de semear, de 

colher, de reflorestar, etc.” (FREIRE, 1977, p. 36). Se o técnico se conforma em 

apenas adestrar os camponeses, pode até conseguir aumento na produção, ou 

como afirma Paulo Freire, “aumento na rentabilidade do trabalho”, mas não poderá 

contribuir para afirmação como homens, ou seja, como sujeitos.  

Ressalta que “o trabalho do agrônomo como educador não se esgota e 

não deve esgotar-se no domínio da técnica, pois que esta não existe sem os 

homens e estes não existem fora da história, fora da realidade que devem 

transformar” (FREIRE, 1977, p. 48). O agrônomo, para Freire (1977), necessita 

inserir-se no processo de transformação, realizando ao mesmo tempo a 

conscientização dos camponeses e conscientizando-se; necessita ir além de uma 

mera assistência técnica. 

Por fim, Freire apresenta a principal tarefa do agrônomo, aquilo que ele 

chama de quefazer. Para ele,  

 
Mais do que um técnico frio e distante, um educador que se compromete e 
se insere com os camponeses na transformação como sujeito, com outros 
sujeitos (...) se não for capaz de crer nos camponeses, de comungar com 
eles, será no seu trabalho, no melhor dos casos, um técnico frio. 
Provavelmente, um tecnicista; ou mesmo um bom reformista. Nunca, porém, 
um educador da e para as transformações radicais. (FREIRE, 1977, p. 62-
93). 

 

Sendo assim, a formação destes profissionais deve envolver a dimensão 

técnica, fundamental ao processo de desenvolvimento e empoderamento dos 

camponeses, mas deve dialogar com outras dimensões inerentes à formação de 

sujeitos e do ato de conhecer.   
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A formação, para Freire, é permanente. Não há uma perspectiva inicial ou 

final, mas uma formação que permeie todos os espaços do cotidiano. Para ele, “não 

existe formação momentânea, formação do começo, formação de fim de carreira. 

Nada disso, formação é uma experiência permanente que não para nunca” 

(FREIRE, 2001, p. 245).  

Além de não ter data para iniciar e nem finalizar, a formação não se dá a 

partir da transferência de conhecimento. Para Freire (2004, p. 148), ensinar  

 

não é fazer um pacote de conhecimento, trazê-lo na maleta da gente, 
descer para sala com um cuidado danado, agarrando a mala, chegar na 
sala de aula, encontrar os alunos sentadinhos, abrir sua maleta e ir 
despejando de cima para baixo os pacotes do conhecimento, esperando 
que a tarefa dos alunos seja apenas comer, engolir os conhecimentos e, 
depois, que a digestão seja exatamente a de, mecanicamente, memorizar 
ou decorar o conteúdo transferido para o aluno em postura passiva. 
 

Essa formação se dá, então, no ato de “conhecer, produzir e construir o 

conhecimento” (Freire, 2004, p. 150), e não na sua simples transferência. O 

conhecimento científico acontece a partir do “saber ingênuo do educando”. A 

perspectiva, para Freire, não é que o professor permaneça, se isole neste saber, 

mas parta, crie a sua trajetória e seu ato pedagógico a partir do saber do educando 

e não do seu saber já sistematizado.  

O saber do educando é o ponto de partida e não o lugar em que o 

educador deve permanecer. A partir deste saber, o educando junto com o educador 

pode trilhar uma longa jornada. 

Chauí traz a noção de formação a partir de uma perspectiva histórica para 

pensar e interrogar o presente. Para ela, formação é 

 

introduzir alguém ao passado de sua cultura (no sentido antropológico do 
termo, isto é, como ordem simbólica ou de relação com o ausente); é 
despertar alguém para as questões que esse passado engendra para o 
presente, e é estimular a passagem do instituído ao instituinte. (...) 
Podemos dizer que há formação quando há obra de pensamento e que há 
obra de pensamento quando o presente é apreendido como aquilo que 
exige de nós o trabalho de interrogação, da reflexão e da crítica, de tal 
maneira que nos tornamos capazes de elevar ao plano do conceito o que foi 
experimentado como questão, pergunta, problema, dificuldade (CHAUÍ, 
2003, p. 9).   
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Para Bicudo (2003), a formação adquire uma conotação histórica 

impregnada da cultura do povo que é refletida no modo de agir das pessoas. A 

formação deverá ser então a partir do modo de vida desses sujeitos sociais, a partir 

de suas práticas socialmente e historicamente construídas. Para esta autora, a 

formação 

 
pode assimilar os modos e os meios da instrução e tudo que assimila, nela 
brota e preserva-se. É, portanto, um conceito histórico, por preservar a 
tradição, tão importante para as ciências do espírito. É, também, um 
conceito que engloba a mudança, pois carrega consigo a força imperante 
que avança do devir para o ser. Contém ao mesmo tempo (...) a 
configuração artística e plástica e a imagem, ideia ou tipo normativo, que se 
descobre na intimidade do artista. Essa ideia impõe-se àquela de 
adestramento, em função de fins exteriores e destaca a concernente à 
essência da educação. Colocando em evidência “configuração artística e 
plástica”, que se dá concomitantemente à imagem, ideia ou tipo normativo, 
como estando presentes em formação, percebo o jogo de forma – ação. 
Ação, configuração artística e plástica, formatando a imagem. Realiza a 
plasticidade, o movimento, a fluidez que atuam na forma. Porém, a direção 
desse movimento não é caótica, mas delineia-se no solo da cultura de um 
povo, de onde emerge uma imagem desejada de homem e de sociedade, e 
que reflete as concepções de mundo e de conhecimento; solo em que a 
visão de mundo desse povo finca suas raízes; onde a materialidade 
necessária para que a forma se realize é encontrada. Matéria já impregnada 
de forma (BICUDO, 2003, p. 29). 
 

Cavallet (2000) defende uma formação que seja para a vida, que crie um 

projeto de vida. Portanto, deve formar um sujeito capaz de se inserir, de conhecer e 

de transformar o mundo a partir de uma perspectiva do desenvolvimento social, 

embasado nas políticas públicas, inserido nos movimentos sociais, baseado na 

teoria crítica pedagógica, integrado com a sociedade, com uma visão interdisciplinar 

e cooperativa, que tenha o princípio educativo da pesquisa e seja capaz de criar um 

processo integrador entre os excluídos. Busca um projeto pedagógico que inclua na 

formação profissional as questões da saúde e da qualidade de vida, resgate e 

respeite as identidades culturais e as necessidades das pessoas.  

Para este mesmo autor (CAVALLET, 2000), ao invés de realizar 

treinamento profissional para se inserir no mercado de trabalho, devemos formar um 

profissional que seja capaz de contribuir com o desenvolvimento baseado na 

eficiência, na equidade e na sustentabilidade. O trabalho desse profissional deve ter 

uma consciência social e política, além da dimensão técnica. 
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Para isso, precisamos pensar numa educação que supere a contradição 

entre o opressor e oprimido e utilize o diálogo como base para uma nova relação 

entre educador, educando e a sociedade (Freire, 2005). Assim,  

 
o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é 
educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. 
Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em 
que os “argumentos de autoridade” já não valem. Em que para ser-se, 
funcionalmente, autoridade se necessita de estar sendo com as liberdades 
e não contra elas (FREIRE, 2005, p. 96). 

 
O educador, para Freire (2011, p. 97), apresenta um novo sentido na 

prática cotidiana, cujo “educador problematizador re-faz, constantemente seu ato 

cognoscente, na cognoscitividade dos educandos”.   

Indagamo-nos, assim como Tardif (2014), acerca das práticas 

pedagógicas necessárias para realizar a formação desses sujeitos, os agroecólogos, 

ou seja, quais as práticas que o professor precisa realizar em seu espaço 

pedagógico para formar este novo profissional?  Este autor apresenta três 

concepções de práticas educativas: a primeira relaciona a prática educativa à arte; a 

segunda está relacionada à dimensão da técnica, e a terceira a um processo mais 

interacionista. 

A educação como arte origina-se no mundo grego e estende-se até o 

período romano, retomada pelo cristianismo e chegando até os tempos modernos. 

Neste modelo, 

 
o educador não é um cientista, pois seu objetivo não é conhecer o ser 
humano, mas agir e formar, no contexto específico de uma situação 
contingente, seres humanos concretos, indivíduos.(...) O educador também 
não é um técnico nem um artista, no sentido moderno desses termos: sua 
ação não é baseada num saber rigoroso sobre fenômenos necessários que 
precisam ser organizados num sistema de causas e efeitos; também não é 
uma atividade criadora que impõe a uma matéria uma forma arbitrária saída 
da imaginação do artista (TARDIF, 2014, p. 159). 

 

A segunda concepção de prática educativa traz a noção da técnica 

norteada por valores. Nela, as atividades são orientadas por normas e interesses, as 

quais dependem exclusivamente dos seres humanos e não de Deus ou de alguma 

outra força natural (TARDIF, 2014).  
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É a intervenção humana nas práticas educativas articuladas com a sua 

força transformadora. Articula o conhecimento com a prática da ciência. Através da 

ação humana, da experimentação e da técnica chegaríamos ao conhecimento. 

A terceira concepção baseia-se numa prática educativa que pensa a 

“educação enquanto interação” (TARDIF, 2014). Essa concepção parte da 

perspectiva que estamos interagindo com seres humanos e não com outros seres 

vivos. Relacionamo-nos com gente e não com objetos. Sendo assim, esses sentem, 

amam, brigam, sentem raiva e, essencialmente, interagem. Para estarem vivos e 

para aprenderem precisam interagir. Daí a necessidade de uma prática educativa 

que pense a formação a partir de uma grande diversidade de interações. Para esse 

mesmo autor, a prática educativa seria  

 

um processo de aprendizagem através do qual os professores e 
professoras retraduzem sua formação anterior e adaptam à profissão, 
eliminando o que lhes parece inutilmente abstrato ou sem relação com a 
realidade vivida e conservando o que pode servi-lhes, de uma maneira ou 
de outra, para resolver os problemas da prática educativa (TARDIF, 2014,  
p. 181). 

 

Numa concepção problematizadora freireana, o ser humano encontra-se 

sempre em construção e é compreendido como um ser inacabado inserido em uma 

realidade que se encontra também inacabada. Distinto dos animais, o ser humano 

se reconhece como um ser inacabado e é consciente da sua incompletude. A 

educação encontra-se, então, na sua inconclusão e na consciência desta. Por isso, 

a educação é um “quefazer permanente” (FREIRE, 2011). 

As práticas pedagógicas das diferentes concepções de educação vão se 

transformando ao longo do tempo. Novas contribuições vão sendo inseridas e 

construídas a partir das demandas e lutas populares.  

Ao prefaciar a Pedagogia da Esperança de Paulo Freire, Boff afirma que 

“mais importante que saber é nunca perder a capacidade de aprender”. Este ensinar 

e aprender se dá na articulação entre política e educação, pois para Freire (2011,   

p. 109) o ensino “ que falte o exercício crítico da leitura e da releitura do mundo, é 

científica, política, e pedagogicamente, capenga”.  
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Quando este autor analisa a relação entre conteúdo e educação, afirma 

que eles não se dissociam. Mostra que “o problema fundamental não é saber se há 

ou não educação sem conteúdo”, mas o problema essencial é de natureza política, 

ou seja, quem escolhe os conteúdos ensinados nas escolas, a favor ou contra quem 

ou ainda a favor de que estará o ensino (FREIRE, 2011, p. 152).  

 

3.2 A formação em Agroecologia a partir da fala dos professores 
 

As práticas formativas ofertadas aos estudantes de Agroecologia 

retratada pelos professores e a formação recebida a partir do olhar dos egressos é 

motivo neste momento de uma análise mais detalhada. Na classificação dos 

professores, essa formação foi de caráter técnico, foi uma mini-agronomia; 

demandava outros profissionais; a formação dos formadores era voltada para o 

agronegócio; os estudantes não tinham formação anterior e somente para um deles 

essa formação permitiu mudanças nos assentamentos. O Quadro 8 apresenta a 

concepção da formação exercida pelos docentes do curso. 

 

Quadro 8 - Concepção da formação exercida pelos docentes do curso 

Sistematização das entrevistas dos professores por frequência 
Tema: Formação 

 Temática trabalhada: Formação Tema chave Freq. 

01 

01. A formação do curso de Agroecologia da primeira 
turma foi uma formação muito técnica. 
Era uma MINI AGRONOMIA, sabe?! 
Eles tinham todas as produções vegetais. Todas as 
disciplinas de produção animal, de produção vegetal. 
A parte do intelectual, do filosófico, do social. Isso 
ficou muito de lado. 
Faltou um pouco dessa parte de pensar a 
comunidade, de pensar o social, de estudar um 
pouco mais essas questões. 
As pessoas que tavam criando o curso não eram 
agroecólogos. Eram Engenheiros Agrônomos que 
pensaram, porque querendo ou não, a gente puxa 
um pouco a sardinha para o nosso lado. Então, eles 
pensaram ali numa MINI AGRONOMIA. 
Talvez eles não estejam tão bem preparados pra 
trabalhar com movimentos sociais. 

 
02. A formação foi mais dentro de quatro paredes. 
O professor tava mais preocupado com o certificado 
a ser emitido depois. Com a nota do aluno. A nota 

Formação 
muito técnica  
Uma mini 
agronomia. 

03 
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das provas objetivas e não tava muito preocupado 
com a questão da prática. 

 
03.A visão da universidade não é feita para o 
pequeno produtor. 
A gente é voltada pra dar aula em grandes 
propriedades. Grandes produtores. 

02. 

01. Eu precisava de profissionais que ele tivesse um 
perfil, ele respirasse mais agroecologia pra poder 
passar para os alunos. Eles têm uma formação boa. 
Uma formação técnica, mas esse lado, batalhador! 
(foi incompleto) 
Que a agroecologia é um caminho e esse caminho 
seria no seu lote. 

Demandava 
outros 
profissionais 

01 

03. 

01. Eles têm que ter mais conhecimento da parte 
agroecológica. 
Eu percebo que tem muita coisa que se dá muito do 
convencional pra eles. 

Formação dos 
formadores 
voltada para o 
agronegócio 

01 

04.  

01. Em termo de fisiologia vegetal, eles não 
demandam absolutamente nada. Eles estão prontos 
para receber, porque não tem uma formação 
anterior. Então eles estão prontos para receber. 

Estudantes 
sem formação 
anterior. 

01 

05. 

01. Melhoria na propriedade do colono. 
Permite melhorar muito o ambiente dele. 
Permite também que eles sejam exemplos para os 
outros. 

Mudanças nos 
assentamentos. 

01 

  Fonte: Elaborado pelo autor 
 

De forma mais didática, apresento abaixo uma figura que representa a 

formação ofertada aos estudantes pelos docentes (Figura 16). De fato, uma 

formação muito teórica, técnica e baseada no currículo do curso de Agronomia. 
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Figura 16 - Formação ofertada ao curso de Tecnólogo em Agroecologia pelos 
docentes 

    
     Fonte: Caderno de campo (2017). 

 

De fato, a formação foi muito semelhante à do agrônomo, inclusive com 

algumas incompreensões acerca da sua futura prática profissional. Alguns não 

sabiam se poderiam atuar em campos restritos à Agronomia ou se se inseririam em 

outras áreas. É muito forte quando um professor fala que a formação foi uma 

“miniagronomia”. Além de não ter clareza sobre a prática docente na Agroecologia, a 

formação do Agroecólogo se baseou numa dimensão ínfima da prática do 

Agrônomo, como descreveu um professor do curso. 

 

Eu acho que assim, a formação do curso de agroecologia da primeira turma, 
ela foi uma formação muito técnica. Extremamente técnica. Hoje eu to 
trabalhando, há mais de um ano na reformulação do PPC do curso de 
Agroecologia. A gente, que era uma MINI AGRONOMIA, sabe! Eles tinham 
todas as produções vegetais. Todas as disciplinas de produção animal, de 
produção vegetal. A parte do intelectual, do filosófico, do social. Isso ficou 
muito de lado. Na reformulação do PPC que a gente tá propondo agora, a 
gente tenta colocar disciplina técnicas junto com disciplinas de cunho social 
em todos os semestres. Então, não vai ter nenhum semestre que os alunos 
vão ter só técnica animal ou técnica vegetal ou só social, não. A gente 
tentou diluir pra que tenham a parte animal, parte vegetal e a parte social ao 
longo de todo o curso. 
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Estudando o ensino agronômico no Brasil, Mendonça (2010) afirma que 

este ensino correspondeu às demandas dos grandes proprietários brasileiros 

através, principalmente, de duas entidades de classe: a Sociedade Nacional de 

Agricultura fundada em 1897, no Rio de Janeiro, e a Sociedade Rural Brasileira que 

aglutinava a burguesia industrial de São Paulo em torno da exportação de café e ao 

processo de industrialização.  

Essa autora analisa duas escolas de Agronomia no Brasil, A ESALQ, em 

Piracicaba, e a ESAMV, em Seropédica, no Rio de Janeiro, para mostrar como este 

ensino voltou-se historicamente para manutenção e reprodução desses grupos 

sociais no poder.  

A primeira escola que ela analisa é a Escola Superior de Agricultura Luiz 

de Queiroz - ESALQ, que depois de muitas reformas curriculares priorizou 

disciplinas que evidenciassem somente a dimensão técnica e formando profissionais 

essencialmente para a Secretaria de Agricultura de São Paulo. Buscava formar seu 

público específico: os filhos dos fazendeiros, como descreve Mendonça (2010,              

p. 128). 

 

Coerentemente com tal projeto, a escola de Piracicaba se pautou, entre 
1901 e 1961, por algumas características axiais: 1)o padrão endógeno da 
reprodução de seus quadros resultando na consolidação de “dinastias 
esalquianas” junto ao corpo docente, com famílias inteiras diplomadas pela 
instituição e integradas a seu professorado; 2) um professorado formado, 
em sua maioria, por filhos de fazendeiros (52%), e secundados por 
negociantes (30%) – todos eles, a exceção de oito, paulistas de 
nascimento;3) um corpo discente também integrado por esmagadora 
maioria de filhos de grandes proprietários paulistas (52% entre 1901 e 
1961), de longe secundado por filhos de profissionais liberais (7,5% em todo 
o período) e de funcionários públicos (3,1% do conjunto. Como se percebe 
a escola se orientava a instrumentalizar profissionais  destinados a 
reprodução social de sua condição  de classe, tratando-se quase todos, do 
que chamo de “agrônomos com terra”. 

 

Daí se justifica hoje pensar em cursos que evidenciem outras práticas e 

outros sujeitos. Os filhos de fazendeiros e grandes proprietários de terra utilizaram-

se também do sistema de educação para consolidar o poder e a reprodução da 

classe dominante.  

Assim, precisamos pensar, atualmente, em processos educativos que 

deem conta de formar outros sujeitos e que insiram novas demandas em suas 

práticas formativas. Vale lembrar que, segundo Mendonça (2010), na escola 

analisada, 85 % dos diplomados em Agronomia no período entre 1930 e 1961 (2117 
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agrônomos) inseriram-se nas suas próprias fazendas ou no próprio corpo docente 

da ESALQ. Tinham como lema “saber ver, para saber mandar fazer” demonstrando 

uma prática que se aproximava das elites políticas dominantes à época.  

Além da ESALQ, a autora analisa o ensino em agronomia da ENA e da 

ESAMV, hoje UFRRJ. Mesmo tendo um ensino com características diferentes da 

ESALQ, como, por exemplo, inserção de disciplinas “humanísticas” e de disciplinas 

práticas e não somente teóricas, teve diversificação no seu alunado, não sendo 

somente marcada por filhos de fazendeiros como a ESALQ.  

Mesmo assim, permaneceu a marca de fazendeiros e de uma burguesia 

urbana. Seus estudantes eram 23% filhos de fazendeiros; 18% filhos de funcionários 

públicos; 13,5% de profissionais liberais; 9% de militares e 52% de setores médios 

urbanos, no curso de Agronomia da escola no período estudado pela autora. 

Assim como na Agronomia, existem grupos de disciplinas que 

caracterizam uma área como os componentes curriculares da produção vegetal, 

produção animal, engenharia e da sociologia e extensão rural. Na Agroecologia, 

essas áreas também surgiram e não foram evidenciadas as disciplinas das áreas de 

sociologia, antropologia e filosofia que estão dentro da área de Ciências Humanas.   

Para outro professor essa formação demandava outros profissionais que 

não somente aqueles disponíveis na EAGRO e na UFRR para o curso de 

Agroecologia. Demandava um profissional com as características apontadas e 

anteriormente descritas na prática docente. Esse profissional a que o professor se 

refere seria um profissional que pensasse e tivesse uma prática para além da 

técnica, um docente capaz de comprometer-se com a realidade dos educandos e 

que formasse para as multidimensões da Agroecologia.   

A formação, para um dos professores, “foi mais dentro de quatro paredes. 

O professor estava mais preocupado com o certificado a ser emitido depois, com a 

nota do aluno, a nota das provas objetivas, e não estava muito preocupado com a 

questão da prática”. Isso demonstra uma formação mais teórica do que focada na 

prática.  
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Dava-se mais ênfase no Tempo Escola com o conteúdo teórico do que 

em atividades práticas tanto no tempo escola do que no tempo comunidade, mesmo 

tendo financiamento para viabilizar a ida do professor às diferentes comunidades do 

estado. Além desse problema, outro docente menciona que a universidade não é 

feita para os agricultores familiares. Ainda possui concepção de formação voltada 

para os grandes fazendeiros e o agronegócio.  

Além disso, a formação dos formadores é apontada por um professor 

como oriunda das práticas de agricultura convencional voltadas para o uso intensivo 

de agrotóxicos, fertilizantes químicos e para a monocultura. Há de se perguntar 

como formar para agroecologia a partir de uma formação das ciências agrárias 

convencionais? A perspectiva é estudar, observar, pesquisar e permitir-se 

compreender e vivenciar novas experiências com as práticas sociais e produtivas 

junto aos camponeses. 

 

3.3 Formação em Agroecologia a partir da fala dos estudantes 
 

No quadro que se segue, podemos compreender como deveria ser a 

formação em Agroecologia a partir da fala dos estudantes. A promoção da 

agricultura sustentável e a formação continuada são as duas demandas mais 

levantadas pelos estudantes entrevistados (Quadro 9). 

 

Quadro 9 - Concepção de formação em Agroecologia pelos egressos 

Como deve ser a formação em Agroecologia Tema chave req. 

01. Eu acredito que falta mais empenho da universidade. 
Chamar pra roda todos esses órgãos que trabalham 
diretamente com a agricultura. Diretamente com a parte 
social, educação em si também, porque ela tem que ser 
inserida dentro da educação de uma forma ou de outra. 

 
02. Eu quero fazer o meu mestrado, minha pós. 

 
03. Eu quero ministrar aula no futuro. 

 
04. Quero fazer um mestrado agora em Agroecologia. 

Inserção em 
outras 
práticas 
educativas, 
formação 
continuada e 
formação 
pela 
pesquisa. 

04 

01. A agroecologia é a tradução da agricultura 
sustentável. Ela vai dar mais qualidade de vida. 
Agronomia é diferente da Agroecologia, porque  
Agronomia, ela destrói, Assim, nós constrói no bom 
sentido. Como é que a Agronomia destrói, porque você 
tá produzindo com agrotóxico, com veneno e se você tá 

Promoção da 
agricultura 
sustentável 

03 
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comendo os alimentos, os seus dias de vida encurta 
mais e a Agroecologia é uma agricultura saudável que 
você tá tendo mais vida né! 
 
02. Tem um camarada que tá fazendo compostagem lá 
agora, ele tá se dando bem. Ele aprendeu a fazer uma 
compostagem. Só que ele faz tablado. Deixa ela secar. 
Tritura ela. Faz acho que mais de 90 dias.   

01.Agroecologia é voltada para a saúde humana e hoje 
se nós formos ver em todo canto que se passa em 
televisão, rádios e redes sociais, essas coisas , a 
agroecologia, ela tá crescendo. Ela tá mostrando que é 
fundamental porque é o alimento para o ser humano de 
boa qualidade. 

 
02. Essa bagagem de conhecimento, ninguém vai tomar. 
Esse conhecimento que foi adquirido, ele tá aqui. A partir 
do momento que nós. Todos nós que formamos, que 
temos conhecimento. Que temos uma graduação vê que 
o nosso negócio não é simplesmente vender a cebolinha. 
Não é simplesmente vender a alface e sim, a saúde,  e 
que nós vamos estar fomentado isso. A gente vai 
começar a perceber a vida de um modo diferente. O que 
tá faltando, muitas vezes, despertar dentro de nós, é 
isso. É que a gente tá pra negociar a saúde. A gente tá 
pra negociar  e pra evitar muitas das vezes acontecer lá 
no futuro os cânceres que tão vindo ai. É nós que tamo 
aqui na produção. Na ponta. E que, se nós não 
produzirmos, o urbano não vai comer. 

Promoção da 
saúde 
humana 

02 

01. É muito promissor. É promissor porque nós tamos 
vendo que daqui pra frente nós vamos precisar de 
alimentos saudáveis e um solo melhor porque, o que que 
tá ocorrendo hoje? Você vê essa expansão de soja pra 
cá não é porque os caras daqui tem terra barata não. 
Não é porque aqui a governadora tá dando incentivo 
fiscal. É porque a terra deles lá já cansou. Ela já tá 
cansada. Não produz mais como produzia. Ai, eles vem 
atrás de terra virgem. 
O pessoal tá dizendo que tão vindo pra cá pra 
desenvolver o estado. Neca de pitirica. Eles tão vindo pra 
cá porque as terras deles lá já está cansada. Não presta 
mais. Ai, eles tão vindo pra cá. É ai que entra a 
perspectiva de um melhoramento através da 
agroecologia pra você saber trabalhar um manejo 
adequado pro solo, porque se eles trabalhasse o manejo 
adequado do solo deles lá, Mato Grosso, Goiás, 
Rondônia, eles tinham terra pra trabalhar o resto da vida, 
mas eles não trabalham no manejo, eles trabalham o 
que, só simplesmente químico, químico, químico. 
Acabou-se. Eles não poderiam trabalhar num manejo 

Resistência 
política 

02 
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diferente? Poderiam. Por exemplo, eles tem 500 
hectares, trabalhava 250 e 250 ele plantava o que? 
Feijão guandu num ano. Só feijão guandu. Quando ele 
tivesse florano metia o tratô por cima ou então o próprio 
feijão. Tava o feijão aqui, quando ele tivesse florano 
metia, fazia o amassado nele. 

 
 

02. A gente tem que brigar muito. 

01.Sensibilizado que você não pode desmatar, que você 
não pode destruir a natureza, que ela se regenera, mas 
você não. 
Preservação e a Agroecologia vai ser o auge do 
momento. Pode não ser agora, mas futuramente. 

Preservação 
dos recursos 
naturais 

01 

01. O futuro da Agroecologia hoje é trazer um alimento 
melhor sem ter um teor de bastante assim, de bastante 
toxina. 

 

Produção de 
alimentos 
saudáveis 

01 

Você aplicar no seu lote. E ai você ter um pomar bem 
cuidado. 

Práticas 
produtivas no 
lote 

01 

É preciso uma política pública que ajude e dê um apoio. 
Aqui no nosso interior do Cantá. Não tem um técnico, 
agrônomo, agroecólogo que vai vê toda essa questão 
agroepecuária, grandes animais, pequenos animais. 

Inserção na 
política 
pública. 

01 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

De forma mais detalhada, a subcategoria que mais aparece na temática 

da formação é a perspectiva da formação continuada. Estar em processo de 

formação constante é uma demanda dos estudantes e pensam que a formação 

fornecida deveria preparar os estudantes para a pós-graduação, como mostra a 

figura abaixo.  

Além dessa dimensão, a inserção na política pública, práticas produtivas 

no lote, promoção da agricultura sustentável, promoção da saúde humana, 

resistência política, produção de alimentos saudáveis e preservação dos recursos 

naturais são outras temáticas que surgem na fala dos egressos. A Figura 17 ilustra a 

concepção de formação em Agroecologia pelos egressos. 

 



88 
 

Figura 17 - Concepção de formação em Agroecologia para os egressos 

 
     Fonte: Caderno de campo (2017). 

 

Hoje, em 2018, um estudante já concluiu a sua dissertação no Mestrado 

acadêmico em Agroecologia da Universidade Estadual de Roraima. Foi o primeiro 

egresso com pós-graduação strictu sensu. Este modelo de pós-graduação é 

importante para a continuidade da pesquisa mais acadêmica. No entanto, há de se 

perguntar se as pesquisas realizadas estão sendo voltadas para a realidade dos 

trabalhadores rurais e da Agroecologia, ou uma pesquisa como título acadêmico. 

A fotografia a seguir mostra a defesa da dissertação do estudante Evair 

Marcelo Queiroz da Silva como pré-requisito para receber o título de Mestre em 

Agroecologia pela Universidade Estadual de Roraima (Fotografia 4). 
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Fotografia 4 - Foto da defesa de mestrado em Agroecologia de um egresso em 
Agroecologia 

 
Fonte: Do autor. 

 
O relato a seguir mostra este desejo do egresso de se inserir no 

mestrado.  

 

Particularmente, pra mim, eu quero fazer o meu mestrado, minha pós, 
agora. Eu vou me inscrever esta semana que é agroecologia e história da 
agricultura. Eu quero seguir uma linha que, inté o meu experimento que fiz, 
foi métodos agroecológicos na quebra da dormência do murici, por ser uma 
fruta que ela se adapta muito ao alumínio que é um produto prejudica outro 
e ele se adapta muito bem e aqui no estado de Roraima nós não temos em 
grande escala, grandes produtores. E, meu objetivo é esse, é trabalhar e no 
futuro eu poder colocar em prática. 

  



90 
 

Essa fala é importante, pois alia três ações fundamentais na 

Agroecologia: estudar, conhecer e praticar. Portanto, as pesquisas a serem 

realizadas a partir de uma concepção agroecológica devem estar voltadas para a 

transformação da realidade, ou seja, deve ser a partir da realidade do sujeito e não 

trancada em laboratórios ou centros de pesquisa. 

Na prática de fazer Ciências Agrárias no Brasil, Gontijo (2005) propõe 

duas fases. Uma é chamada de Ciência experiência, que vai até os anos 1930, e 

uma segunda, chamada de Ciência experimento, que se inicia como o término das 

características da fase anterior e a ida de alguns professores de faculdades de 

Ciências Agrárias brasileiras para os Estados Unidos, a fim de realizar suas pós-

graduações. 

As principais características da primeira fase do “fazer ciência” nas 

ciências agrárias é uma prática que se aproxima da vida dos trabalhadores rurais e 

da realidade da produção agropecuária. Tinha como análise um produto em campos 

naturais, onde se fazia todo o tipo de observação, como análise, manejo, e as 

conclusões eram desde o tipo de solo, sementes, espaçamentos, tratos culturais, 

controle de pragas e doenças até as formas de comercialização aos tipos de 

mercado.  

Essa forma de fazer ciência valorizava a diversificação, mas estava 

inserida em um país com base agrária monocultora, economia baseada na 

exportação do café e baseada essencialmente no latifúndio. Na ciência experimento, 

que entra em vigor com o processo de industrialização e urbanização do país, as 

pesquisas agrícolas passam a ser realizadas em laboratórios, casas de vegetação 

ou se forem realizadas no campo como extremo controle. Segundo Gontijo (2005, p. 

49), 

 

Essa forma de fazer pesquisa gera uma ciência que se faz em um ambiente 
artificialmente produzido para controle dos resultados, que passam a ser de 
natureza diferente daqueles oriundos da ciência-experiência discutidos 
anteriormente. Do ponto de vista material e epistemológico, os resultados 
têm outro significado e constituição. Este tipo de ciência experimento 
permite a produção de um segredo, que, por sua vez, dá a seus resultados 
as condições de sua transformação em mercadoria, ou seja, essa ciência 
produz algo cuja socialização se dará pela venda, e não apenas pela troca 
solidária, visando a continuidade da sua reprodução nas propriedades. A 
socialização dos resultados da ciência-experimento se faz pelo repasse do 
produto para empresas, cuja mediação completa o processo na compra do 
produto ofertado no mercado, no comércio, por aqueles que podem (ou 
acham que devem) comprar.  
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A proposta da autora é a ciência partilhada entre diferentes sujeitos de 

diferentes formações, inclusive os camponeses, com a formação do mundo do 

trabalho e da prática cotidiana reconhecendo que estes são detentores e produtores 

de conhecimento. 

Além da formação continuada, a manutenção e a promoção da agricultura 

sustentável são demanda dos egressos do curso. Para eles há uma forte demanda 

por alimentos isentos do uso de agrotóxicos, pois a terra em outros estados 

brasileiros já está esgotada e não mais é capaz de fornecer os nutrientes 

necessários à produção de culturas agrícolas.  

Um dos egressos afirma que “se eles trabalhassem o manejo adequado 

do solo deles lá, Mato Grosso, Goiás, Rondônia, eles tinham terra pra trabalhar o 

resto da vida, mas eles não trabalham no manejo, eles trabalham o quê? Só 

simplesmente químico, químico, químico. Acabou-se”. É nesse ponto que a 

Agroecologia é fundamental nesse processo, no sentido de manter os atuais índices 

de produtividade do solo aliada à preservação, recuperação e manutenção dos 

recursos naturais e dos processos de sociabilidade nos agroecossistemas. 

Outras subcategorias, pouco evidenciadas, aparecem nas falas dos 

egressos, mas não tão expressivas como as já descritas. Refiro-me a uma formação 

que promova a inserção e diálogo com a política pública. Importante crítica é 

realizada por um dos egressos ao término do processo formativo. 

  

Quando nós começamos o curso, eu não sabia nada do que era 
Agroecologia, ou você era um agrônomo ou você era um ecologista, mas 
isso é uma fusão, uma mistura, né?! Enfeitaram muito a agroecologia, que 
aí até muitos da gente achou que nós seríamos um agrônomo melhorado. 
Aí quando foi no final nós já VIRAMOS A ORELHA DO AGRÔNOMO. 
Viramos a orelha seca do agrônomo, o peão do agrônomo. 

 

Essa é uma crítica de uma das egressas realizada ao curso de 

Agroecologia por não conseguir delinear uma prática formativa própria do 

Agroecólogo, ao mesmo tempo em que este é outro profissional com características 

próprias, e não um Agrônomo. Para essa egressa, o campo de trabalho se torna 

obscuro por não ter um delineamento claro do seu espaço de atuação. Ela entrou no 

curso já sendo costureira e continua atuando na mesma profissão até hoje.  
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3.4 Limites da formação em Agroecologia para os egressos 
 

Os limites da formação para os egressos foram marcados pela ausência 

da prática identificada aqui como ausência de atividades que pudessem habilitá-los 

a novas habilidades técnico-científicas, como análise de solo, tratos culturais e 

demais práticas necessárias à fitotecnia e a produção animal. Eles relatam a 

principal dificuldade encontrada: 

 

Foi a prática. A prática, ela deixou a desejar demais, porque eu já tinha 
feito outro curso em técnico primeiro. A gente teve mais prática que esse 
superior. Foi menos e a possibilidade de conhecer porque tinha um 
programa do Toni, lá em Pacaraima, eu acho. Que era pra gente ir, desde o 
começo do curso e a gente nunca foi conhecer essa realidade lá, mas... E 
por isso acabou mesmo. A prática que eu tive lá foi só a construção dessa 
horta que foi eu e Dileuza. Foram 5 acadêmicos. Eu, Dileuza, Eliomar, Seu 
Jackson e Dona Lucineide. Fomos 5. Eu utilizei um pouco dessa horta no 
TCC. Eu utilizei, os meninos não. Eu fiz uma introdução de uma 
agroecologia numa escola municipal. 

 

Essa falta de prática pode ser interpretada como o distanciamento da 

formação para com o cotidiano camponês, como por exemplo, não dialogar com o 

cotidiano do mundo rural e das práticas agrícolas realizadas no estado de Roraima. 

Em conversa com duas egressas da etnia Macuxi e Wapixana, perguntava se o 

modo de fazer agricultura e cultivar a terra fizeram parte de algum processo 

formativo durante o curso, e a resposta foi que a agricultura indígena não estava 

presente na sua formação.  

O Estado de Roraima, assim como outros estados, possui uma grande 

diversidade de grupos sociais no campo. Desse modo, o jeito de lidar com a terra é 

diferente para cada grupo. No curso, esses grupos étnicos, por exigência do próprio 

INCRA, foram reconhecidos somente como assentados da reforma agrária, como 

exigia o programa.  

Mesmo para estudantes que residiam dentro do assentamento, próximo à 

escola, não houve um envolvimento com as atividades práticas como esperavam os 

estudantes e as famílias. Em conversa com a mãe da agroecóloga abaixo, ela 

mencionava que havia disponibilizado o seu lote no PA Nova Amazônia, no 

município de Boa Vista, para realizar aulas práticas na sua propriedade, mas vieram 

poucas vezes à sua casa.  
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Mesmo utilizando-se da alternância como ferramenta formadora, o 

distanciamento com a realidade dos estudantes e a ausência de atividades práticas 

a campo foi um marco limitante do curso de agroecologia. Para essa egressa, o que 

mais faltou na sua formação foi  

 

Ter mais aula prática. Porque o que a gente aprende é realmente 
colocando a mão na massa como se diz, né?! Indo pro campo e aprender. A 
gente teve muita aula teórica, mas aula prática foi a que mais faltou em nós. 
Aquela que a gente fosse mesmo no campo. Aprendesse mesmo a mexer. 
Teve muita pouca aula prática. 

 

A demanda por aulas práticas também faz parte das demandas 

apresentadas por esta outra egressa. Práticas pedagógicas realizadas em 

laboratórios e a campo fazem parte das ausências do curso apresentada pela 

egressa. A prática foi, portanto, o fator mais limitante do curso de Agroecologia, 

segundo os estudantes, pois foi o tema mais recorrente na fala dos egressos. Outra 

egressa fala sobre a maior limitação do curso: 

 

A prática. Porque assim ó... Muitos professores, de certa forma, que é 
inviável sair com o aluno lá pro meio do campo, lá. Ai, fisiologia... Essas 
coisas, tudo a gente vê. Na parte que eu gostei bastante também que a 
gente foi ver as plantas lá no laboratório. Lá no das professoras, que a 
gente viu as florezinhas e desenhou. E outra coisa foi a prática com o 
professor Zé Maria. Ele deu aula de culturas anuais. Excelente professor na 
prática, na teoria. Professor muito bom. Muito bom mesmo. Ele trabalhou as 
duas formas com a gente. Ele entrava numa e saia na outra e explicava. Até 
hoje tenho os slides, tenho tudo dele. Os experimentos dele, em questões 
de grande produção em menor área. Tudo isso chamou assim ó, a atenção, 
porque a gente sabe que na propriedade de um hectare consegue produzir 
muita coisa. Então, assim, eu vejo. Eu vejo que as coisas ensinadas em 
sala de aula... a profa. Célida, ela trabalhou muito essa questão de perfil. 
Ela trabalhou muito essa questão de consciência. Ela trabalhou muito essa 
questão de estímulo com a gente porque é necessário na universidade. Nós 
tivemos várias disciplinas assim, muito boa pra gente. Falta só abrir 
mercado pra gente trabalhar. 

 

A prática mencionada como fator limitante do curso é uma prática como 

habilidade e como dimensão técnica necessária à realização das técnicas produtivas 

de arar, cultivar e produzir alguma cultura agrícola. Está ausente, portanto, as outras 

dimensões da prática, como a prática militante e prática ambiental, uma prática 

humanista e crítica, necessária à formação do Agroecólogo. Para os formadores foi 

enfatizada uma prática de cunho técnico que os habilitassem na inserção técnico 

produtiva.  
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A prática é analisada e discutida a partir do enfoque social por Pinto e 

Arrazola (2005, p. 129). Esses autores delimitam a prática como um conjunto de 

atividades, que por serem um conjunto não podem ser “desconexas, esporádicas ou 

tópicas”. Possuem intencionalidade, possuem objetividade, e nesse contexto, pelo 

menos um dos agentes responsáveis pela prática deve ser sujeito da prática. O 

conjunto de atividades parte de que os objetos se transformam ao longo do processo 

e o conceito de prática parte da ideia de que os sujeitos querem o objeto, pois este 

querer coloca-os na luta em direção ao objetivo a ser alcançado. 

Esses mesmos autores ao analisar a prática social nos colocam algumas 

questões como por exemplo: 

 

Quem a realiza? Por que realizar uma prática? O que é transformado pela 
prática? Sobre que objeto se exerce a atividade de transformação, qual a 
matéria prima do processo? Com que instrumentos se faz a prática? Que 
tipo de objetos intermedeia ação dos agentes? Com que objetos eles 
transformam a matéria-prima? Como se realiza a prática? Que sequência 
de ações ou procedimentos estrutura o processo de transformação? Que 
métodos se usam para realizar a transformação? Que condições internas ou 
externas à prática favorecem ou inibem a realização ou o alcance do 
objetivo pretendido? A que resultados ou produtos têm levado a prática? Até 
onde se alcança o objetivo ou se concretiza a imagem desejada do objeto? 
(PINTO; ARRAZOLA, 2005, p. 131). 

 

Essas são perguntas apresentadas pelos autores ao analisarem o 

conceito de prática social para se delimitar e compreender determinadas práticas e 

as conceberem como práticas sociais. O conceito de prática social é, então, tratado 

nos seguintes termos: “conjunto de atividades orientado por agentes/sujeitos à 

transformação de certos objetos, que foram idealmente retratados no início da 

prática e queridos como fins ou objetivos” e ainda “é a ação de uma coletividade, 

conjunto articulado de ações que convergem para determinados fins ou objetivos” 

(PINTO; ARRAZOLA, 2005, p. 130). 

Um curso de graduação que utilize a Pedagogia da Alternância como 

instrumento formador deveria basear-se fortemente na prática como instrumento de 

formação. Esta deveria ser o ponto de partida da formação e da valorização do 

saber camponês. Esta não deveria ser o grande limitante da formação, mas sim o 

grande potencializador do processo formativo. Deveria ser o grande trunfo dos 

formadores, pois a partir deste referencial, ou seja, a prática, deveria catalisar todas 

as outras instâncias formativas.  
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Os formadores foram a segunda limitação do curso citado pelos 

estudantes: Professores sem formação em Agroecologia, preconceituosos com a 

realidade camponesa, utilização da mesma metodologia dos cursos convencionais 

para o curso em alternância e pouco estudo por parte dos professores ao 

ministrarem suas aulas, como fala um dos egressos: 

 

A gente sempre falava: “−Professor, quando tiver outra turma do PRONERA 
ou da Agroecologia, se você for fazer o curso, capacite este profissional na 
área de agroecologia, porque qualquer profissional, quando ele não entende 
de uma área, que for desenvolver um trabalho numa área, ele tem que se 
aprofundar. Ele tem que ter propriedade naquilo que ele tá se propondo a 
oferecer”. Tinha professor que não sabia o que era agroecologia. Pegava na 
internet. A gente ficava olhando assim... isso tá na internet! Era. Não criava. 
“−Professor, da próxima vez que você for formar, tem que capacitar os 
professores. Tem que dar a eles um norte do que é agroecologia, onde é 
que tá, onde que quer chegar, qual a melhor metodologia pra se trabalhar 
com agroecologia”. Tem que ter isso. Não tem metodologia. Não tem 
conhecimento de como é que funciona, como deve ser aplicado e isso a 
gente viu muito. Isso querendo ou não. Ainda mais no período que tem 
esses cursos, que é alternado, a agroecologia exige uma desenvoltura 
muito grande do profissional, tanto é que o agroecólogo, ele passa mais 
tempo pensando do que trabalhando. Um agrônomo, ele chega aqui, não 
menosprezando, ele chega aqui e diz: “vamos fazer isso aqui dessa forma 
aqui”. Nós tem que fazer dessa forma aqui, tem que pensar na 
sustentabilidade, na questão social, ambiental. Você tem que pensar muito. 
Tem que ter um conhecimento muito bom pra poder desenvolver qualquer 
projeto na área de agroecologia porquê ela exige isso. Quando muitos de 
nós tava lá, a gente conseguiu pegar isso, através de pesquisa, de 
conhecimento, a gente conseguiu sanar muitas dúvidas, mas em grande 
parte, a gente não teve essa oportunidade e saiu com essa defasagem. 
Infelizmente, talvez, pelo resto da vida. 

 

Capacitar os professores/formadores é uma indicação do egresso para a 

equipe coordenadora do projeto. É uma recomendação necessária para um projeto 

que se propõe trabalhar em alternância e realizar formação em Agroecologia por 

profissionais habilitados pelas Ciências Agrárias tradicionais.  

Um dos principais desafios à formação em Agroecologia em nível superior 

é preencher as vagas nas Instituições de nível superior por profissionais que 

possuam formação em Agroecologia. Há dificuldade de encontrar profissionais com 

a titulação de Mestre e Doutor em Agroecologia. A saída tem sido a busca de 

profissionais de áreas mais próximas, como a Agronomia, Veterinária, Sociologia, 

Zootecnia, dentre outras.  
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Ainda não há um retrato das implicações das práticas formativas no 

contexto mais amplo, mas essa opção, possivelmente, repercutirá na qualidade dos 

cursos e dos egressos e nas práticas de pesquisa e extensão desenvolvidas por 

estes cursos. (CAPORAL; AZEVEDO, 2011). 

De fato, a dificuldade de preencher as vagas nas IES por profissionais em 

Agroecologia é uma realidade, por ainda não ter havido tempo hábil para formação 

em nível de pós-graduação em Agroecologia, e a opção por áreas afins traz 

inúmeras implicações como as descritas nesta pesquisa. Uma das opções é 

realmente formar o formador permanentemente. 

Analisando a abordagem da Agroecologia nos currículos de cursos de 

Engenharia Agronômica, Jacob (2011) identifica que a formação docente, ou seja, a 

formação do formador é uma barreira à introdução de novas temáticas, como por 

exemplo, a Agroecologia nas práticas pedagógicas.  

As razões levantadas pela pesquisadora que explicam a inexistência de 

mudança nos currículos se dão por a maioria dos professores não terem formação 

para docência, direcionam suas práticas muito mais para a pesquisa do que para o 

ensino e para a extensão. A formação recebida pelos formadores baseou-se nos 

princípios da revolução verde, baseados no domínio da técnica e da hiper 

especialização. Essas características combinadas e em conjunto impedem a 

inserção de mudanças nos currículos analisados. 

O caminho apontado por esta mesma autora, baseia-se no fortalecimento 

das licenciaturas e formação continuada para os docentes e a inclusão do debate da 

temática ambiental e do conhecimento agroecológico nos programas de pós-

graduação, pois, temporalmente, há a possibilidade de formar novos docentes em 

menos tempo do que na graduação convencional.  

Ressalto que a formação para docência de nível superior no Brasil se dá, 

essencialmente, nos cursos de pós-graduação, daí a necessidade de inserir o saber 

ambiental nesses cursos.  Outra indicação é “a aproximação com experiências 

concretas de agricultores” como metodologia de ensino em Agroecologia, portanto, 

conectar o ensino, a pesquisa e a extensão ao redor das experiências de agricultura 

sustentável é um caminho para construção do conhecimento agroecológico.  

Assim, “a abertura da universidade para a comunicação com outros 

saberes, os saberes não científicos, fará enriquecer e amplificar a visão e a 

abordagem da Agroecologia nos currículos” (JACOB, 2011, p. 145). 
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O processo de formação pode ser contínuo. Ao mesmo tempo que a 

formação é recebida, pode também ser exercida. Além disso, é importante perceber 

que o campo é formador e que o cotidiano e os trabalhadores e trabalhadoras rurais 

são detentores de saber e que ainda podem, inclusive, contribuir com o processo 

formativo.  

Falando da alfabetização de adultos na República Democrática de São 

Tomé e Príncipe, Freire (2006, p. 56) utiliza os cadernos de cultura popular para 

ensinar a “ler na prática da leitura”. Ao falar do ato de estudar no primeiro tema do 

segundo caderno de cultura popular, utiliza-se de uma estória para mostrar que não 

se aprende só na escola. Assim, fala: 

 

Tinha chovido muito toda a noite. Havia enormes poças de água nas partes 
mais baixas do terreno. Em certos lugares a terra, de tão molhada, tinha 
virado lama. Às vezes, os pés apenas escorregavam nela. Às vezes, mais 
do que escorregar, os pés se atolavam na lama até acima dos tornozelos. 
Era difícil andar. Pedro e Antônio estavam transportando numa camioneta 
cestos cheios de cacau para o sítio onde deveriam secar. Em certa altura, 
perceberam que a camioneta não atravessaria o atoleiro que tinham pela 
frente. Pararam. Desceram da camioneta. Olharam o atoleiro, que era um 
problema para eles. Atravessaram os dois metros de lama, defendidos por 
suas botas de cano longo. Sentiram a espessura do lamaçal. Pensaram. 
Discutiram como resolver o problema. Depois, com a ajuda de algumas 
pedras e de galhos secos de árvores, deram ao terreno a consistência 
mínima para que as rodas da camioneta passassem sem se atolar. Pedro e 
Antônio estudaram. Procuraram compreender o problema que tinham a 
resolver e, em seguida, encontraram uma resposta precisa. Não se estuda 
somente na escola. Pedro e Antônio estudaram enquanto trabalhavam. 
Estudar é assumir uma atitude séria e curiosa diante de um problema 
(FREIRE, 2006, p. 59). 

 

O “saber de experiência feito” como trata e é chamado o conhecimento 

não escolarizado é o ponto de partida para um saber mais articulado e mais 

sistematizado em que a escola e a universidade podem contribuir nesta 

sistematização mais elaborada de um problema de um estudo.  Ao falar da sua 

alfabetização, Freire (2006, p. 15) fala que foi alfabetizado “com palavras do meu 

mundo e não do mundo maior dos meus pais”.  
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Assim, também pode se conceber a construção do conhecimento 

agroecológico com palavras, contextos e metodologias do mundo dos camponeses e 

não do mundo acadêmico e científico. Não estou criando um discurso infantilizador 

do camponês, mas busco na sua realidade os instrumentos para o processo 

pedagógico. O saber científico contribuirá com a sistematização do conhecimento a 

partir do saber já existente previamente.  

Como o saber não se encontra somente na escola, pode-se evidenciar, 

incentivar e problematizar outras formas de saber como o dos movimentos sociais, 

grupos sociais e camponeses nas suas diferentes inserções familiares e práticas de 

agricultura sustentável, familiar e da reforma agrária. 

Professores que não conheciam a realidade do estado de Roraima 

também foram apontados pelos egressos como fator limitante. Importar 

conhecimentos por parte dos docentes, mesmo estando no hemisfério norte foi outra 

característica apresentada pelos egressos. Às vezes, uma formação fortemente 

técnica e especializada marca a trajetória docente e os impedem de se inserirem em 

novas áreas que envolva uma perspectiva mais interdisciplinar e que valorize outros 

saberes, como disserta outro egresso. 

  

O que poderia ser melhor era as pessoas que não tinham o conhecimento 
daqui de Roraima. [as pessoas quem?] alguns professores que não tinham 
a perspectiva daqui de Roraima e queria trazer algo de fora que aqui era 
inexistente porque motivo que existiam lá, uma formação de um clima, 
tempo e terra. E aqui é totalmente diferente. Poderia se focar mais na região 
daqui por que nós temos um clima, principalmente, os trópicos passam aqui 
em cima. É uma região mais quente, as terras são mais porosas. As terras 
têm dimensão de manchas de terras e isso... poderia focar mais nisso pra 
nós na formação.  

 

O direcionamento profissional e a continuidade do trabalho na 

Agroecologia foi outro fator limitante, mesmo para esse egresso que se encontra 

inserido como agricultor em um assentamento da reforma agrária. Mesmo estando 

inserido na terra, um egresso entrevistado não consegue compreender que a 

Agroecologia também acontece e se concretiza no seu lote e na realidade onde se 

insere. Como para alguns não houve a inserção no mercado formal de trabalho, a 

Agroecologia passa a não servir como prática profissional.  
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O trabalho no lote e no cultivo da terra não é visto como um trabalho, mas 

como um não trabalho. Os egressos afirmam: “Pra mim foi positivo só no 

conhecimento. Já na inserção dela aqui no estado é negativo. Aqui não tem”; “o que 

tá deixando a desejar são as barreiras que a gente ainda tem, mas em questão de 

ensino, acho que num houve. Foi tranquilo”  

Outros temas surgem como problemas de relações pessoais, diálogo com 

outras instituições, falta de comunicação, mas com uma menor frequência do que as 

apresentadas acima. O que marca os limites da formação é a prática como 

instrumento de formação, a formação dos docentes responsáveis pelas disciplinas 

do curso e a falta de direcionamento profissional para os egressos.  

Somente para um dos estudantes entrevistados não houve nenhum fator 

limitante nas práticas formativas realizadas.  Assim, ele diz: “Pra mim foi muito bom. 

Não teve defeito, porque ela abriu minha mente. Antigamente eu tinha outra visão. 

Eu não sabia plantar corretamente. Cavava um buraco e hoje não. Eu já sei. Sei 

fazer bem, o solo, a cova adequada”.  

Novamente, a dimensão técnica referente à forma de plantar é a marca 

da formação, ao dizer “eu não sabia plantar corretamente”, “eu já sei”. Este é o 

resultado da ação formativa realizada junto ao egresso. Assim, o que sabe o 

camponês? O que não sabe o camponês? O que valoriza e o que não valoriza o 

docente? Que saber evidenciou na prática como docente? Se digo que não sabia e 

agora digo que sei, mesmo estando toda a vida, antropologicamente, realizando a 

mesma atividade na terra. Isso representa que o saber é abafado e depois 

reconstruído a partir daquele que diz saber e que pretende ensinar o novo. Nesse 

caso, representado pelo conhecimento agroecológico.  

Para as famílias entrevistadas, foi uníssona a resposta ao indagar sobre 

as limitações do curso. Mesmo não estando presentes na formação durante o tempo 

universidade, mencionaram a falta de prática e aulas práticas como principal 

limitante na formação dos egressos. Essa característica é comum na fala dos 

egressos e das famílias, pois para eles a formação se deu com muita teoria e pouca 

prática, como se percebe nas falas abaixo. O Quadro 10 trata dos limites da 

formação para as famílias dos egressos. 
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Quadro 10 - Limites da formação para as famílias dos egressos 

Tema: Limites da formação 

 Unidade de Registro Cod. 

01 
Eu acho que pra incentivar esse pessoal e ter mais 
conhecimento, utilizar mais a parte prática, mais a 
parte prática pra esses alunos conhecer realmente. 

Falta 
de 
aula 
prática 

02 
Eu sempre comentei com ela que eu não gostei não, que 
eu senti falta. AULA PRÁTICA. 

 
Idem 

03 

Inclusive eu, várias vezes, cheguei na escola pra 
conversar com os professores. Eu pedia que se eles 
quisessem usar o espaço aqui... Tiveram (Estiveram) 
umas três a cinco vezes aqui em casa pra aula prática. 
Os alunos todos vieram e disse (disseram): pode ficar à 
vontade, nos açudes, nas roças mesmo pra fazer aula 
prática, mas pra mim, foi (foram) muito poucas as aulas 
práticas para eles. 
Eu sempre digo o seguinte: o técnico não é aquele que 
senta numa cadeira, pega numa caneta e faz. O técnico é 
aquele que arregaça as mangas e trabalha com a terra. 
Esse aí pra mim é o técnico. 

Idem 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

3.5 Papel da universidade frente à formação dos agroecólogos 
 

O papel da universidade frente à formação de novos profissionais em 

Agroecologia caminha entre o distanciamento e a incompreensão acerca da 

proposta e a inserção dos camponeses na formação profissional e na troca de 

saberes.  

Majoritariamente, ainda podemos perceber a marca e a presença do 

distanciamento e da incompreensão acerca da formação em agroecologia no curso 

analisado. Localmente, há uma distância física de 30Km entre o campus central da 

UFRR, o Paricarana e o campus Murupu no PA Nova Amazônia, onde se localiza a 

Escola Agrotécnica da UFRR. Esse distanciamento físico também é percebível nos 

aspectos institucionais, pedagógicos e políticos frente à proposta do curso. 
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Para este professor, o distanciamento entre a universidade se dava por se 

tratar de um projeto e não de um curso consolidado dentro da universidade, como os 

cursos tradicionais já existentes. O diálogo maior se dava com o INCRA, por se 

tratar do financiador do projeto dentro da universidade. Assim, afirmava o docente 

acerca do diálogo entre o curso e a UFRR:  

 

Um distanciamento! Um distanciamento total porque, na verdade, é um 
projeto. É um projeto com recursos próprios que se autofinanciava, que 
pagava bolsa, que pagava alimentação, que pagava transporte. Então, o 
relacionamento com a universidade, ele se dava mais no âmbito da gestão 
do projeto numa via direta com a fundação AJURI que fazia a execução 
financeira do projeto. Basicamente isso. Já tinha um orçamento próprio. Já 
tinha recursos. Então, a demanda já tava, de alguma forma, garantida. A 
discussão maior. O interesse maior acontecia com o INCRA. 

 

Este outro professor fala que o apoio maior vem da gestão da escola e 

não da gestão superior da universidade, daí o reflexo no distanciamento físico e 

institucional para com o curso de Agroecologia em não buscar essa interação nem 

com o curso superior existente na escola, nem com os demais. Afirma que:  

 

A gente tá tentando criar um perfil dentro da escola. Na verdade, assim, 
quando fala universidade, tem que ser falado Escola Agrotécnica. A 
universidade, ela não busca essa interação. Até então, a gente vai fazer um 
ano com o curso, não busca esta interação com os cursos que tem aqui na 
escola. Pouquíssimo. Isso pra gente é muito ruim, porque a gente não tem 
uma representação do EBTT junto à universidade. Então nós aqui temos 
que se virar. Ano passado a gente já fez um concurso mais ou menos 
alinhado com essa área de Agroecologia. A gente, com o tempo, a gente vai 
tá buscando esse perfil. Mas, esse apoio maior é dentro da escola, da 
gestão da escola, com a direção, o coordenador. A gente criar esse perfil no 
curso, porque não se tem essa preocupação maior na pro reitoria de ensino, 
quanto a isso não. Tem que ser algo voltado. 

 

As dificuldades frente à universidade na formação em Agroecologia se 

consolidam ainda, segundo este docente, quando os estudantes são impedidos de 

se inscreverem no mestrado em Agronomia da universidade e ainda tratarem o 

curso de Agroecologia, que é de nível superior, como curso técnico.  
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A questão não é desvalorizar o curso técnico ao fazer tal comparação, 

mas o Tecnólogo em Agroecologia se insere, historicamente, em outros espaços 

que o curso técnico ainda não consegue se inserir. Esse docente afirma: 

 
Eu acho que o papel da universidade seria oportunizar a eles os mesmos 
recursos que dão oportunidade para os outros cursos, porque hoje o curso 
de Agroecologia, eles não podem concorrer, por exemplo, a mestrado em 
Agronomia porque eles não são reconhecidos dentro da própria 
universidade. Então, eu acho que falta também acabar com esse estigma 
que curso tecnólogo não pode ser curso superior porque a gente vê vários 
professores aqui que acham que é um curso técnico. Então tem que 
enxergar o curso de tecnologia em agroecologia como um curso importante 
e começar a dar oportunidade igual aos outros cursos da universidade. 

 

Ainda acerca desta incompreensão da universidade para com o curso de 

Agroecologia, outro docente fala que a universidade precisa dar mais atenção a este 

curso, pois nos conselhos superiores universitários são compreendidos como um 

curso técnico das Ciências Agrárias, um Técnico em Agropecuária.  

 

A universidade não entende muito o que é o curso de Agroecologia, porque 
é o primeiro curso de tecnologia da universidade, né?! A universidade não 
tá acostumada a ter um curso de tecnologia. Então é tudo muito novo. 
Quando a gente entra nos conselhos de ensino, pesquisa e extensão, 
reitoria, etc, eles entendem o curso de Agroecologia como se fosse um 
curso de técnico em agropecuária, e não é. Hoje, por exemplo, nós não 
temos recursos da matriz orçamentária da universidade para o curso de 
Agroecologia. Então, eu acho que a universidade ainda precisa abraçar o 
curso de Agroecologia e entender que é um curso da instituição e que ela 
precisa dar o apoio necessário para o andamento do curso. Eu acho que 
ainda falta um pouco, sabe? 

  

No grupo de sete professores entrevistados, somente três professores 

veem a relação entre a universidade e o curso de Agroecologia com positividade. 

Veem como a possibilidade de estender o conhecimento até os interiores, inserção 

da agroecologia em outros cursos da universidade, formação do pensamento 

agroecológico, conhecimento prático e uma formação para além da intelectualidade. 

Para a docente a seguir, a Agroecologia deveria permear todos os cursos 

da universidade e estar presente em todas as disciplinas, pois a forma de pensar 

deveria ser agroecológica e não somente um item ou uma disciplina dentro de um 

curso na universidade.  
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Nesse ponto, faz uma crítica ao curso de Agronomia ao, ainda, permitir a 

aplicação de agrotóxicos por pulverização aérea. Aplicar agrotóxicos na plantação 

por aviões e atingir diferentes alvos, como escolas, residências, além do que é 

dispersado pelo vento. Critica ainda a criação de assentamentos em áreas de solo 

pobre ou pouco férteis.  

Para ela, tudo isso é aprendido e disseminado pelo conhecimento 

transmitido pela universidade sem nenhuma criticidade, como por exemplo, se 

aquele agrotóxico aplicado na plantação atinge outros alvos que não a planta ou os 

efeitos socioambientais do uso de agrotóxicos ou a criação de assentamentos em 

áreas já desmatadas. Para ela, há conhecimento. Produz-se conhecimento, mas há 

um distanciamento entre o que se ensina e o sua aplicação ou a sua prática. Em 

suas palavras, afirma: 

 

Eu vejo assim, que a Agroecologia deveria permear todos os cursos da 
universidade. Ela não deveria ser assim. Por exemplo, na Agronomia não 
deveria ter a disciplina de Agroecologia. A Agroecologia deveria tá embutida 
em todas as disciplinas. O pensamento tinha que ser agroecológico para 
todos, certo? O pensamento deveria ser agroecológico, porque quando 
você tem a disciplina de agroecologia é como se fosse um item. Uma coisa 
a mais. A agroecologia já vejo, é uma reflexão que você faz no curso como  
um todo. A diferença da agronomia pra agroecologia, porque na agronomia 
é mais abrangente. Você vê tudo. Na agroecologia você só foca naquilo, 
mas o curso de Agronomia teria que ser sinônimo de Agroecologia, porque 
se eu falo para os meus alunos, porque eu falo pra os meus alunos, como é 
que se admite pulverizar, de avião, uma cultura? É um absurdo! Como é 
que se permite tirar uma mata sem antes estudar muito bem o que é que 
tem nela?! Então isso é um absurdo! Como é que se permite alocar 
pessoas, fazer reforma agrária, colocar agricultores em cima de áreas de 
podzois, por exemplo, que são solos. Só areias que não vai dar nada e que 
em cima dessa areia há floresta linda e maravilhosa que a natureza passou 
anos e anos trabalhando naquela floresta, porque que a gente vai lá 
desmatar? Então, é um absurdo! Então, isso a gente estuda na 
universidade. Eu acho que a gente tinha que vedar, viu?! Praticar! O mal do 
ensino no mundo é que a gente tem um conhecimento, mas a gente não 
aplica. 
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Compreender o que acontece ao redor do sujeito, ou seja, compreender 

as práticas sociais da sua realidade é uma tarefa da universidade como formadora. 

Sair da especialização extrema e radical e caminhar rumo a uma formação mais 

interdisciplinar e transdisciplinar que compreenda o sujeito a partir de uma 

materialidade e contextualização é tarefa dessa nova formação universitária. Sobre 

universidade, esse docente afirma: 

 

Ela tem que pensar mais no social, do lado intelectual. Qualquer 
universidade... Ela tem que pensar mais no lado social, na formação como 
um todo. Não é só o cognitivo que tem que ter. Você tem que ver o 
conjunto. Não adianta você formar uma pessoa, ser especialista daquilo e 
não observar o que acontece ao seu redor. Então, o papel da universidade 
é trabalhar esse conjunto. 

 

A formação em Agroecologia e a construção do conhecimento em 

Agroecologia é um tema emergente na universidade pública brasileira e relaciona-se 

diretamente com a possibilidade de formar camponeses para inserção social nas 

diversas comunidades rurais, a partir da apropriação do conhecimento como fonte 

de transformação social.  

Nesse capítulo, tivemos a oportunidade de conhecer um projeto 

pedagógico de um curso de agroecologia que buscou realizar formação para jovens 

e adultos da reforma agrária a partir da base de conhecimento da Agroecologia. A 

formação se deu com avanços na perspectiva de adquirir novas habilidades técnico 

produtivas que os habilitassem a se inserirem em seus lotes da reforma agrária com 

novas capacidades tecnológicas.  

No entanto, ainda permanecem alguns desafios para formação em 

Agroecologia, como por exemplo, formadores com formação em Agroecologia, 

formação baseada na prática social dos sujeitos da política pública, continuidade da 

política pública, formação para além da técnica, prática educativa em Agroecologia 

que seja efetivada a partir das multidimensões da sustentabilidade da Agroecologia 

e um processo educativo que envolva os diferentes sujeitos do campo que lutam 

cotidianamente pela terra, mas também por um conhecimento que lhes seja útil no 

sentido de garantir a sua permanência na terra de forma sustentável. 
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4 PRÁTICA PEDAGÓGICA: EDUCAÇÃO EM AGROECOLOGIA, PRÁTICA 
DOCENTE E A PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA  

 

O quarto capítulo desta tese trata da discussão acerca das práticas 

pedagógicas realizadas junto aos egressos do curso de Agroecologia da UFRR. 

Discuto a partir da teoria e da fala dos sujeitos os sentidos, explícitos ou não, dados 

à educação em Agroecologia, à prática docente e à pedagogia da alternância. 

 

4.1 Pedagogia do Oprimido: contribuições para educação em Agroecologia  
 

Paulo Freire inicia a Pedagogia do Oprimido justificando a sua 

importância e denunciando a violação da vocação ontológica do ser humano que é 

negada quando se encontra na injustiça, na exploração, na opressão e na violência 

dos opressores.  

Esta distorção do ser mais da humanidade encontra-se na história, mas 

não é uma vocação histórica, ou seja, o ser humano não foi criado 

determinadamente para ser humilhado e oprimido. Isto é uma distorção de sua 

vocação, pois, este, o oprimido, possui a possibilidade de inserção e transformação 

de sua realidade. Se acreditássemos que a realidade injusta da sociedade é algo 

naturalizado não teríamos mais o que fazer, somente esperar as injustiças se 

reproduzirem, ano após ano, sem nenhuma inserção crítica e transformadora. 

Assim, 

 

a luta pela humanização, pelo trabalho livre, pela desalienação, pela 
afirmação dos homens como pessoas, como seres para si, não teria 
significação. Esta somente é possível porque a desumanização, mesmo que 
um fato concreto na história, não é, porém, destino dado, mas resultado de 
uma “ordem” injusta que gera a violência dos opressores e esta, o ser 
menos” (FREIRE, 2005, p. 32). 

 

Dessa forma, os aprendizados para construção da pedagogia que seja 

realmente dos oprimidos devem partir dos esfarrapados do mundo, dos condenados 

da terra e dos oprimidos.   
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Não podemos esperar que a construção desta pedagogia possa partir da 

generosidade dos opressores, pois em nenhum momento poderão pensar na 

transformação radical da sociedade, mas tão somente abrandar ou criar atos 

generosos para satisfazerem suas próprias necessidades.  

É tarefa, portanto, dos oprimidos, libertarem-se a si mesmos e aos 

opressores, pois é a partir de sua realidade opressora e negadora de sua 

humanidade que surgem as possibilidades de mudança (FREIRE, 2005). 

Se é tarefa dos oprimidos libertarem a si próprios e também àqueles que 

os oprime, como realizar esta tarefa a partir de alguém que à primeira vista encontra-

se tão debilitado frente à realidade opressora a que este se encontra? Isto pode 

acontecer quando “os oprimidos, ao buscarem sua humanidade, que é uma forma 

de criá-la, não se sentem idealisticamente opressores (...) mas restauradores da 

humanidade em ambos” (FREIRE, 2005, p. 33).  

Os oprimidos que encontram-se inseridos nas diferentes realidades de 

opressão poderão ultrapassar esta barreira e ser responsáveis pela libertação de 

ambos, o oprimido e o opressor. Torna-se, então, o grande sujeito da história. 

 Para o processo de dominação e opressão há uma pedagogia que pode 

ser sistematizada a partir de uma concepção bancária de educação”. Esta 

pedagogia pode ser sistematizada como aquela “que tem de ser forjada com ele [o 

oprimido] e não para ele, enquanto homens ou povos, na luta incessante de 

recuperação de sua humanidade” (FREIRE, 2005, p. 34).  

Os oprimidos poderão contribuir com a pedagogia do oprimido quando se 

perceberem como hospedeiros do opressor. Enquanto não se descobrem como 

oprimidos, permanecem aderidos ao opressor e visualizam a si mesmos como 

opressores. Assim, precisa-se ter um reconhecimento e o desvelamento da sua 

realidade opressora para não mais estar aderido ao opressor, mas engajar-se no 

processo de transformação. 

Uma forma de promover este desvelamento é a inserção crítica na 

realidade para promover a sua superação. A práxis é fator primordial neste 

processo. Através da ação e da reflexão dos homens, mediatizados pelo mundo, 

promove-se a transformação (FREIRE, 2005, p. 42). 
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Para Gadotti (1995), o referencial maior da pedagogia é a práxis, 

entendida aqui como “ação transformadora”. Nesse caso, não deve ser confundida, 

numa perspectiva utilitarista, com a pedagogia da ação. Para ele, 

 

A pedagogia da práxis é a teoria de uma prática pedagógica que procura 
não esconder o conflito, a contradição, mas, ao contrário, os afronta, 
desocultando-os. (...) A pedagogia da práxis pretende ser uma pedagogia 
para educação transformadora. Ela radica numa antropologia que considera 
o homem um ser criador, sujeito da história, que se transforma na medida 
em que transforma o mundo (GADOTTI, 2005, p. 28-30). 

 

A pedagogia do oprimido é “a pedagogia dos homens empenhando-se na 

luta por sua libertação”. Esta pedagogia é realizada em dois momentos. O primeiro 

se dá quando os oprimidos vão desvelando a sua realidade opressora e o segundo 

quando a realidade já foi transformada e a pedagogia deixa de ser então do oprimido 

e transforma-se na “pedagogia dos homens em processo de permanente libertação” 

(FREIRE, 2005, p. 46). 

A partir da análise da realidade opressora do oprimido, Paulo Freire 

apresenta os pressupostos de uma educação que ele chama de educação bancária. 

Nela, têm-se as seguintes características: 

 

Relações narradoras e dissertadoras na escola; 
A educação se torna um ato de depositar.  
A única função do educando é receber, depositar, guardar e arquivar.  
Não há criatividade, não há transformação, não há saber. 
A educação é o ato de depositar, transferir e transmitir valores. 
Mantém e estimula a contradição (FREIRE, 2005, p. 66-67). 

 

A partir de uma concepção bancária de educação, o opressor se utiliza de 

sua posição de classe para implantar uma educação verticalizada e centralizadora 

no sujeito que pensa que sabe e domina os processos educativos, ou seja, o 

educador. Nesse sujeito, portanto, encontra-se toda a fonte do conhecimento.  
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 Para os educandos restaria somente a possibilidade de abrirem as suas 

cabeças e receberem todo o conhecimento proveniente do educador com um saber 

notoriamente reconhecido por todos. Os educandos propositadamente verticalizados 

nada saberiam e nem contribuiriam para o ensino-aprendizagem. Nesta perspectiva, 

na educação bancária: 

 

O educador é o que educa; os educandos, os que são educados; 
O educador é o que sabe; os educandos, os que não sabem; 
O educador é o que pensa; os educandos, os pensados; 
O educador é o que diz a palavra; os educandos, os que a escutam 
docilmente; 
O educador é o que disciplina; os educandos os disciplinados; 
O educador é o que opta e prescreve sua opção; os educandos, os que 
seguem a prescrição; 
O educador é o que atua; os educandos, os que têm a ilusão de que atuam, 
na atuação do educador; 
O educador escolhe o conteúdo programático; os educandos, jamais 
ouvidos nesta escolha, se acomodam a ele; 
O educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade funcional, 
que opõe antagonicamente à liberdade dos educandos; estes devem 
adaptar-se as determinações daquele; 
O educador, finalmente, é o sujeito do processo; os educandos, meros 
objetos (FREIRE, 2015, p. 68) 

 

Com tudo isso, o que pretendem os opressores é transformar a 

mentalidade dos oprimidos e não a realidade ou situação que os mantém em tal 

condição. Estes marginalizados, para Freire, jamais estiveram fora do processo, mas 

permaneceram historicamente dentro do processo de exploração e de opressão. 

Sempre foram úteis para manter a histórica contradição capitalista. 

 Para isso, há uma teoria que o mantém nesta situação e pode ser 

caracterizada pela conquista do opressor; divisão para manter a opressão, como 

condição primordial para sua atuação; manipulação dos oprimidos pelos opressores 

e, por fim, a invasão cultural (FREIRE, 2005). 

A conquista é o primeiro passo para a ação antidialógica. Através de 

diversas estratégias o dominador, colonizador, opressor, busca atrair, absorver os 

oprimidos e torná-los cada vez mais aderidos ao projeto dominador e colonizador.  
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Conquistar os oprimidos com uma falsa generosidade fingindo ser 

bondoso e que deseja ajudar ao oprimido no seu processo de libertação.  São 

muitas estratégias utilizadas neste sentido, tais como: 

 

Paternalismo como uma maneira de conquistar cada vez mais; 
Tornar-se possuído pelo conquistador; 
Determinar as finalidades do colonizador ao objeto conquistado; 
Imprimir sua forma ao conquistado; 
Tornar o oprimido um ser ambíguo – hospedeiro do opressor; 
Simultaneamente, são antidialógicos e opressores; 
Rouba a palavra, a expressividade e a cultura do oprimido (p.157) 
“Os opressores se esforçam para matar nos homens a sua condição de “ad-
miradores” do mundo” 
Criam um processo de mitificação do mundo; 
Apresentam o mundo como algo dado, como algo estático e os homens 
devem se ajustar. 
Mitificam o mundo. Ex.: somos livres, podemos procurar diferentes 
empregos e escolher; todos podem ser empresários; direito de todos à 
educação; igualdade de classe; heroísmos das classes opressoras; 
generosidade e caridade da classe opressora; elites, promotoras do povo; a 
rebelião é um pecado contra Deus; a propriedade privada como fundante do 
ser humano; preguiça e desonestidade dos oprimidos; inferioridade dos 
oprimidos e superioridade dos opressores (FREIRE, 2005, p. 159-160). 

 

O segundo passo da teoria da ação antidialógica foi chamada de “dividir 

para manter a opressão”. Quando os indivíduos são conquistados, torna-se 

imperiosa a divisão entre os próprios oprimidos a fim de estes tornarem-se 

enfraquecidos e criam diferentes ilhas, cisões, separações e conflitos a fim de dividi-

los. Os oprimidos, ao dividirem-se, ratifica-se a conquista, pois não estão mais 

inseridos em uma unidade que lhes dê sustentação.  

Não estou sendo ingênuo e dizendo que todos os oprimidos são iguais, 

mas há uma unidade discutida pelo próprio Paulo Freire, no sentido de manterem 

lutas comuns inseridas na diversidade de sujeitos sociais. Ele insere-se na 

diversidade dentro da unidade. Para os opressores (FREIRE, 2005),  

 

A união dos oprimidos é uma ameaça a seu poder dominador. Esta deve 
ser freada pelo opressor através de métodos, técnicas e até mesmo formas 
violentas; 
Deve-se enfraquecer os oprimidos; 
Deve-se ilhá-los; 
Dar a impressão de que as elites as ajudam; 
Ênfase localista e não totalidade (p.163); 
Pregam a harmonia de classe; 
Promoção de indivíduos com poder de liderança; 
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Interferência nos sindicatos; 
Distribuição de benesses a uns e dureza a outros (p.164). 
Aparecem como salvadores dos homens. 
Os oprimidos não devem perceber o jogo de poder (p.166); 

 

Com a conquista e a divisão dos oprimidos, para melhor dominá-los vem 

o terceiro passo da teoria da ação antidialógica que pode ser caracterizada pela 

manipulação que é o “instrumento da conquista, em torno de que todas as 

dimensões da teoria da ação antidialógica vão girando” (FREIRE, 2005, p. 167).  

As camadas populares são conformadas pela manipulação introduzida 

pelo opressor no seio dos oprimidos. Utilizam-se de diferentes instrumentos para 

esta dimensão desta teoria. A educação bancária antidialógica é um dos 

instrumentos para manipular os oprimidos e os educandos. Partindo da concepção 

de que os educadores são detentores do saber e os educandos nada sabem, torna-

se cada vez mais fácil manipular e construir uma sociedade em que a contradição 

opressor-oprimido mantém-se consolidada. A manipulação dos oprimidos significa 

(FREIRE, 2005): 

 
Instrumento de conquista; 
Conformação das massas populares a sua conquista; 
Aceitar a palavra da burguesia (p.167); 
Aparecer como uma necessidade imperiosa das elites (p.168); 
Anestesiar as massas populares para que não pensem (p.169); 
Inocular nos indivíduos o êxito burguês do êxito pessoal (p.170) 

 

 Com este caminho percorrido, há o espaço ideal para “invasão cultural” 

ao mundo dos oprimidos que pode ser caracterizada pela “penetração que fazem os 

invasores no contexto cultural dos invadidos, impondo a estes sua visão do mundo, 

enquanto lhes freiam a criatividade, ao inibirem sua expansão.”  

Na invasão cultural (FREIRE, 2005, p. 173): 

 

os invasores são os autores e os atores do processo, seu sujeito; os 
invadidos, seus objetos; 
Os invasores modelam; os invadidos são modelados; 
Os invasores optam; os invadidos seguem sua opção; 
Os invasores atuam; os invadidos têm a ilusão de que atuam, na atuação 
dos invasores; 
Tem uma dupla face, de um lado é dominação e de outro é tática de 
dominação; 
Invasão é uma forma de dominar econômica e culturalmente o invadido.  
É importante que na invasão cultural, os invadidos percebam sua realidade 
com a ótica dos invasores e não com a sua; 
Uma condição básica ao êxito da invasão cultural é o conhecimento por 
parte dos invadidos de sua inferioridade intrínseca. 
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Os lares e as escolas, funcionam, em grande medida, nas estruturas 
dominadoras, como agências formadoras de futuros invasores. 
A cultura da classe dominante obstaculiza a afirmação dos homens como 
seres de decisão. 

  

Contrapondo a essa teoria, o autor propõe a teoria da ação dialógica. 

Nela, os oprimidos são responsáveis pela sua libertação e pela do opressor. Para 

que essa teoria possa ser práxis sociopolítica, ele cria quatro categorias que 

caracterizam a ação dialógica. Assim são problematizadas: colaboração dos sujeitos 

para transformação do mundo; união dos oprimidos para sua libertação; organização 

na prática de liberdade e, finalmente, a síntese cultural que se contrapõe a invasão 

cultural dos oprimidos pelo opressor (FREIRE, 2005). 

A primeira característica da teoria da ação dialógica chama-se Co-

laboração. Parte da perspectiva dos “sujeitos [que] se encontram para 

transformação do mundo em co-laboração” (FREIRE, 2005, p.191) Em um mundo 

em que as pessoas não mais querem se encontrar para discutir problemas em 

comum e, ainda, as tecnologias e as novas mídias sociais parecem poder substituir 

o encontro, a co-laboração entre os sujeitos aparece como premissa urgente na 

construção da consciência coletiva. Na co-laboração (FREIRE, 2005, p. 194): 

 
Não há lugar para conquistar as massas aos ideais revolucionários, mas 
para sua adesão; 
 [Utiliza-se do diálogo que] não impõe, não maneja, não domestica, não 
sloganiza; 
A liderança revolucionária, comprometida com as massas oprimidas, tem 
um compromisso com a liberdade; 
[Busca] conseguir sua adesão para libertação; 
Problematiza e não sloganiza; exerce uma análise crítica sobre a realidade 
problema; 
Exige o desvelamento do mundo; 
Exige a desmitificação 
É preciso que estes se tornem sujeitos no ato de desvelar; 
Exige comunhão com as massas populares; 
A denúncia do regime criador da injustiça e da miséria deve ser feita com 
suas vítimas a fim de buscar a libertação dos homens em co-laboração com 
eles. 
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Contrapondo-se à perspectiva da divisão dos oprimidos, Paulo Freire cria 

a categoria Unir para libertação. Ele fala da união dos oprimidos acerca da 

contradição opressor-oprimido em que se encontram. Sua superação se dá a partir 

da práxis e da tomada de consciência numa perspectiva transformadora. A união 

dos oprimidos em busca do processo de libertação urge (FREIRE, 2005): 

 
Esforço incansável para união entre os oprimidos; 
Os oprimidos necessitam estar unidos e não divididos (p. 199); 
Necessitam entender os porquês; 
É necessário desideologizar; 
O objetivo da ação dialógica é: “proporcionar que os oprimidos, 
reconhecendo o porquê e o como de sua aderência, exercem um ato de 
adesão à práxis verdadeira de transformação da realidade injusta”.  Esta 
união se dá nas pessoas transformadas em seres humanos e não em 
coisas (p. 201); 
A união dos oprimidos depende da experiência histórica e existencial em 
que se encontram os oprimidos (p. 201-202). 
 

Na pedagogia da Esperança, utiliza-se de um discurso de um seringueiro 

da floresta para falar que “as minorias, na verdade, é a grande maioria” (FREIRE, 

2005, p. 213). Em um diálogo com o seringueiro, este afirma que  

 
com o tempo fomos descobrindo que as nossas diferenças não deveriam 
ser jamais razão para que nos matássemos entre nós a favor dos interesses 
dos poderosos. Descobrimos que éramos todos povos da floresta e que 
queríamos e que queremos uma coisa só em torno da qual nos devemos 
unir: a floresta (FREIRE, 2005, p. 214). 

 

Freire (2011) conclui, então, que “somos uma unidade nas nossas 

diferenças” e que faz parte do objetivo do opressor dividir os oprimidos, pois isso 

colabora e potencializa o processo de dominação por parte do opressor.  

A terceira categoria trazida por Freire é a organização que é “um 

desdobramento natural desta unidade das massas populares”. A organização dos 

oprimidos cria uma força de resistência frente ao opressor e impede o poder da 

manipulação como ferramenta de desorganização dos oprimidos. Ainda sobre a 

organização, Freire (2011) afirma: 

 

O testemunho é um dos elementos pedagógicos da revolução (p. 203); 
O testemunho ousado e amoroso, serve à organização (p. 204); 
A organização só corresponde a sua natureza e a seu objetivo se é, em si, 
prática de liberdade. Neste sentido é que não é possível confundir a 
disciplina indispensável à organização com a condução pura das massas (p. 
205); 
O objetivo da organização, que é libertador, é negado pela “coisificação” 
das massas populares, se a liderança revolucionária as manipula.  
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Coisificadas” já estão elas pela opressão (p. 205); 
A organização, implicando autoridade, não pode ser autoritária; implicando 
liberdade, não pode ser licenciosa (p. 206). 

   
Por fim, temos a última categoria apresentada por Freire (2011) na teoria 

da ação dialógica. Refiro-me à SÍNTESE CULTURAL. Nela, há um profundo diálogo 

entre os diferentes sujeitos que se encontram na prática. Do diálogo entre seres 

humanos surgem novos conhecimentos que devem ser apropriados por todos. Nela, 

 

Toda ação cultural é uma forma sistematizada e deliberada de ação que 
incide sobre a estrutura social, ora no sentido de mantê-la como está ou 
mais ou menos como está, ora no de transformá-la.  
Toda ação cultural possui sua teoria e delimita seus métodos. 
Busca-se “superar as contradições antagônicas e suscitar a libertação dos 
homens” (p. 207); 
Primeiro momento da síntese cultural: investigação cultural; 
Segundo momento da síntese cultural: ação como síntese cultural (p. 209); 
A síntese cultural não nega as diferenças entre uma visão e outra, pelo 
contrário, se funda nelas. O que ela nega é a invasão de uma pela outra. O 
que ela afirma é o indiscutível subsídio que uma dá a outra (p. 210). 

 

Nesse contexto, a reflexão sobre a prática e sobre a situação concreta de 

opressão em que se encontra o opressor é fundamental à formação. Nesta tese, 

relaciono com a formação em Agroecologia, já mencionada como uma das grandes 

limitações ocorridas na formação de novos agroecólogos. Para Freire (1996, p. 39), 

 
É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode 
melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão 
crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se confunda com a 
prática. O seu “distanciamento” epistemológico da prática enquanto objeto 
de sua análise, deve dela “aproximá-lo” ao máximo. Quanto melhor faça 
esta operação tanto mais inteligência ganha da prática em análise e maior 
comunicabilidade exerce em torno da superação da ingenuidade pela 
rigorosidade. 

 

A prática pedagógica deve então ser permeada pela reflexão concreta 

onde se inserem os sujeitos. Destaco a importância daquilo que Paulo Freire chama 

de “saber da experiência feito”. Para ele,  

 
Assumir o momento do educando, partir de seu aqui e de seu agora, 
somente como ultrapassa, em termos críticos, com ele, sua ingenuidade, 
sem sorrisos irônicos ou perguntas maldosas, não significa dever o 
educador se acomodar a seu nível de leitura do mundo (FREIRE, 2011, p. 
64). 
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Reconhecer este saber é tarefa do educador progressista que se 

reconhece como tal. 

 

Quando e na medida em que conhece, ou vai conhecendo os seus 
conteúdos, os objetos cognoscíveis, e não na medida em que o educador 
vai depositando nele a descrição dos objetos, ou dos conteúdos... Ele se 
reconhece conhecendo os objetos, descobrindo que é capaz de conhecer, 
assistindo a imersão dos significados em cujo processo vai se tornando 
também significador crítico (FREIRE, 2011, p. 64). 

 

É nesse processo de reconhecimento do outro e da realidade que o 

educador progressista se constrói e na inserção na realidade que se permite 

perceber novas demandas e novas práticas educativas que estejam voltadas 

especificamente para as demandas das classes populares. Refiro-me à educação 

em Agroecologia como uma demanda de formação oriunda dos camponeses e 

camponesas que necessitam de práticas formativas que possibilitem novas 

intervenções no seu cotidiano e em seu contexto socioambiental. 

 

5 Educação em Agroecologia 
 

Existem diversas experiências no Brasil que já realizam Educação em 

Agroecologia em diferentes modalidades de educação formal e não formal. Além 

dessas experiências, diversos pesquisadores e grupos de pesquisa estão incluindo a 

temática da Educação em Agroecologia em suas agendas de pesquisa, estudos e 

debates.  

O principal evento brasileiro que discutiu esta temática foi o I Seminário 

Nacional de Educação em Agroecologia realizado entre os dias 3, 4 e 5 de junho de 

2013, em Recife, PE.   Nele estavam presentes mais de 170 educadores e 

educandos a fim de discutir princípios e diretrizes para a Educação em 

Agroecologia.  

A principal motivação para a organização do evento se deu, segundo a 

carta final do evento, pela necessidade de realizar uma reflexão crítica acerca das 

experiências já realizadas e ainda pelas perspectivas de novas práticas educativas 

nessa temática.   
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Muitas das iniciativas de Educação em Agroecologia são realizadas em 

espaços de organizações e movimentos sociais sem o apoio das políticas públicas 

ou ainda em espaços de educação formal de universidades e escolas técnicas, 

muitas vezes ainda embasadas no paradigma da revolução verde e do Agronegócio. 

Constroem suas práticas distantes do cotidiano dos camponeses e voltados para 

uma agricultura industrial com fortes incentivos para alta produção para exportação. 

Para o grupo que organizou o seminário citado, 

 

a mudança dessa realidade cobra transformações mais abrangentes e 
profundas no sistema educacional, sobretudo ao proporcionar que a 
educação em todos os níveis se fundamente no exercício da inter e 
transdisciplinaridade e no diálogo entre os saberes científico-tecnológicos e 
as sabedorias populares. Isso implica a necessidade de que as instituições 
construam e executem seus projetos político-pedagógicos com a ativa 
participação das organizações e movimentos da agricultura familiar, 
camponesa, dos povos e comunidades tradicionais, urbanas e peri-urbanas. 
Implica também a reformulação dos sistemas metodológicos e avaliativos 
internos e externos às instituições de ensino e dos (as) educadores (as), de 
forma que os princípios para construção do conhecimento agroecológico 
sejam reconhecidos e valorizados (CARTA DE RECIFE, 2016, p. 1)  

 

Concluem a carta, chamada de “Maria Farinha”, afirmando que: 

 

Nosso seminário constata que a riqueza de práticas educativas que 
emergem em todo o Brasil protagonizadas por docentes e discentes em 
interações com organizações da sociedade civil, iluminam caminhos 
promissores para internalização do paradigma agroecológico na educação. 
Assumimos, portanto, o conjunto de princípios e diretrizes sistematizados a 
partir da interpretação crítica dessas práticas como um referencial 
orientador do diálogo que ora propomos ao governo visando o 
aperfeiçoamento e a generalização das mesmas (CARTA DE RECIFE, 
2016, p. 1). 

 

A primeira experiência brasileira que articulou diferentes educadores e 

educandos em torno dessa temática traz diversas pistas para o cotidiano da 

Educação em Agroecologia. Assim, pensamos em práticas educativas que 

evidenciem a inter e a transdisciplinaridade, diálogo entre os saberes científicos e 

populares, ativa participação dos camponeses e suas organizações sociais, e ainda, 

reformular a metodologia de avaliação das instituições de ensino a partir de uma 

perspectiva crítica e dialógica. 
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Para Aguiar (2010), a educação em ciências agrárias é desafiada a 

preparar um novo profissional que esteja comprometido com um projeto sustentável, 

democrático de desenvolvimento rural para a agricultura familiar baseado na 

Agreocologia. Para isso, o ensino agrícola no Brasil precisa estar aberto a novas 

teorias e práticas.  

Há a necessidade de um novo enfoque e novas práticas formativas no 

ensino agrícola brasileiro por este não ser mais capaz de formar profissionais que 

atendam aos desafios contemporâneos. As questões ambientais, culturais e políticas 

demandam novos saberes e novas práticas, como fala a autora. 

 

Os cursos de Ciências Agrárias continuam formando profissionais  para 
atender ao padrão tecnológico da agricultura convencional, seguindo a 
racionalidade econômica e os modelos técnicos reprodutivistas. Apregoa-se 
a divisão entre trabalho manual e o intelectual; o trabalho é posto como 
alienação da vida; há uma confiança excessiva na tecnologia e pouca 
reflexão sobre as contradições da tecnologia adotada; predomina uma visão 
produtivista e imediatista da produção agrícola; prevalece uma percepção 
atomista e/ou reducionista da realidade em detrimento de uma visão 
holística e sistêmica; é dada ênfase ao técnico produtivo e pouca atenção a 
processos; o meio ambiente é encarado como meio inesgotável para 
extração de riquezas; os conhecimentos produzidos e disseminados sobre 
manejo agrícola são limitados no que se refere ao complexo funcionamento 
dos agroecossistemas; há uma deficiente formação em temas relacionados 
à ecologia e aos conhecimentos das ciências humanas e sociais; e a 
concepção de ensino e educação se assenta na ótica do treinamento e 
adestramento para o mercado de trabalho. Além disso, as instituições 
brasileiras de ensino agrícola sempre estiveram altamente comprometidas 
com o setor patronal e do agronegócio, permanecendo alheias à enorme 
diversidade socioambiental que caracteriza o mundo rural brasileiro. 
(AGUIAR, 2010). 

 

A inserção da temática da Agroecologia nos espaços de educação formal 

se deu, segundo Aguiar, a partir de grupos de estudantes em diversas universidades 

brasileiras junto com a Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil (FEAB).  

Esses estudantes conduziram diversas iniciativas de educação, como por 

exemplo: os Núcleos de Trabalho Permanente (NTPs), que discute a Agroecologia 

no ensino superior; grupos de Agroecologia ou agricultura ecológica em diversas 

universidades brasileiras; os Estágios interdisciplinares de vivência (EIVs) e o 

Encontro Nacional de Grupos de Agroecologia, cuja primeira edição se deu em 

Curitiba-PR, em 2009.   
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Além dos grupos dos estudantes, diversos professores e profissionais 

envolvidos em redes de organizações não governamentais foram primordiais ao 

proporem uma perspectiva crítica ao modelo de desenvolvimento rural no Brasil e 

criaram tecnologias alternativas às diversas comunidades rurais brasileiras. 

Em 2016, entre os dias 25 a 27 de outubro, na UFRRJ realizou-se o II 

Seminário Nacional de Educação em Agroecologia na cidade de Seropédica com o 

tema “Educação em agroecologia: resistências e lutas pela democracia”. Desse 

evento resultou a “carta de Seropédica” com os princípios e as decisões, resultado 

desse encontro.  

Uma das maiores preocupações contidas na carta diz respeito à perda de 

direitos historicamente conquistados pelo processo democrático. Participaram do 

evento 420 pessoas com 170 experiências de Educação em agroecologia em eixos 

temáticos como: construção do conhecimento em agroecologia, formação do 

profissional em Agroecologia e questão agrária e agroecologia.  

A carta de Seropédica (2016) reconhece alguns temas fundamentais à 

Educação em Agroecologia, tais como: 

 

a luta pela terra, a reforma agrária, a defesa dos bens comuns e dos 
territórios, a indissociabilidade da extensão, ensino e pesquisa, a 
transdisciplinaridade, o feminismo, a construção do conhecimento e a troca 
de saberes, as juventudes, o diálogo intercultural, a sexualidade, as 
políticas públicas, a segurança e soberania alimentar, a saúde e a economia 
solidária.  

  

Assim como na educação do campo, ressaltam que os processos 

educativos não se dão somente na escola. Valorizam as experiências de educação 

em agroecologia realizadas nas escolas, universidades, institutos federais, mas 

também nas lutas populares do campo e da cidade. Valorizam diferentes 

perspectivas pedagógicas que deem conta de relacionar a ciência com o 

conhecimento popular, como por exemplo, na pedagogia do trabalho, da autonomia, 

libertária, da terra, da vida, do alimento, griô, da alternância a fim de construir uma 

“pedagogia socioecológica.” (CARTA DE SEROPÉDICA, 2016). 
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O currículo na Educação em Agroecologia deve ir além dos conteúdos 

específicos no sentido de contribuir com a construção da identidade do indivíduo 

relacionada com o contexto social no qual o sujeito está inserido. Necessita, 

portanto, da análise das questões sociais, ambientais, políticas e culturais do local 

onde a comunidade está inserida (RIBEIRO, 2017). 

 

5.1 Educação formal em Agroecologia no Brasil 
 

Hoje temos um retrato dos cursos de Agroecologia no Brasil ofertados nos 

níveis médio e superior (graduação e pós-graduação). Isso possibilita o 

mapeamento das práticas de Educação em Agroecologia realizadas em todo o 

Brasil. No entanto, segundo Balla et al (2014), ainda permanece uma série de 

demandas e indagações acerca do como fazer educação em Agroecologia no 

espaço da educação formal.  

Para esses autores, faz-se necessário preparar os estudantes para 

atuarem junto aos agricultores a partir de uma perspectiva de um modo de produção 

camponês e na criação de novos saberes ecológicos. Têm-se inúmeras experiências 

em todo o Brasil, mas ainda é conduzida por profissionais formados pelas Ciências 

Agrárias a partir de uma perspectiva convencional. 

Permanece como desafios para estes profissionais o reconhecimento dos 

cursos; a regulamentação da profissão; o credenciamento nas corporações 

profissionais e uma das maiores questões ou incertezas que são as atribuições 

deste novo profissional em construção, o Agroecólogo. Ressalta-se que já temos 

mais de 2500 profissionais formados em Agroecologia no Brasil (NORDER, 2010).  
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Nesse caso, existem muitas perguntas que devem se tornar objetos de 

pesquisa a partir das práticas desses novos profissionais, como exemplo: qual a 

diferença do Agrônomo para o Agroecólogo? O Agroecólogo é um Agrônomo de 

hortinha? É um Agrônomo ambientalizado? É um agrônomo contextualizado cultural 

e socialmente? Este profissional pode atuar junto a grandes áreas de produção 

agropecuária ou destina-se especificamente para a agricultura familiar e 

camponesa? Enfim, quais as atribuições deste novo profissional em construção no 

Brasil.  

Os cursos de graduação no Brasil podem ser ofertados nas modalidades 

(licenciatura, bacharelado e tecnológico). A grande parte dos cursos de Agroecologia 

no Brasil é ofertada a nível tecnológico. 79 % dos cursos existentes são oferecidos 

nessa modalidade e apenas 21 % como bacharelado. Respectivamente, temos 19 

cursos ofertados como tecnólogo e 5 como bacharelado (Balla et al 2014). 

O primeiro curso de graduação em Agroecologia do Brasil foi criado em 

2005 na Universidade do Contestado, em Santa Catarina, e é o único curso do Brasil 

ofertado na modalidade à distância. Os demais foram criados a partir de 2008 

(CAPORAL; AZEVEDO, 2011). 
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Abaixo temos um quadro representativo dos cursos de Agroecologia 

ofertados no Brasil por nível de oferta (Figura 18). Esta é a pesquisa mais recente 

que temos acerca da quantidade de cursos nas diversas instituições de ensino 

formal brasileiras.  

 

Figura 18 - distribuição dos cursos de Agroecologia no Brasil 

 

Fonte: Balla; Massukado; Pimentel (2014). 
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Na região centro-oeste são ofertados 06 cursos técnicos integrados ao 

Ensino Médio. Todos ficam no estado do Mato Grosso. Com Relação aos cursos de 

graduação, são ofertados dois cursos, um no Distrito Federal e outro no Mato 

Grosso do Sul. Em Brasília é oferecido no Instituto Federal de Educação, no 

Campus de Planaltina e no Mato Grosso do Sul, na Universidade Estadual do Mato 

Grosso do Sul.  

É importante ressaltar que a evasão é uma forte característica dos cursos 

de graduação em Agroecologia. Os autores ressaltam que um dos cursos de 

graduação chegou a fechar devido à alta evasão de estudantes. O curso a que eles 

se referem é do Instituto Federal de Sertão, no Pernambuco (Balla et al, 2014). 

No Brasil, a região que mais se destaca na criação de cursos técnicos de 

nível médio é o Nordeste. Ao todo, existem 42 cursos localizados na região: 2 na 

modalidade concomitante; 27 cursos integrados; 7 subsequentes; 7 PROEJA e mais 

6 cursos, cujos autores não conseguiram identificar a modalidade de oferta. 

Também no Nordeste está a maioria dos cursos de graduação ofertados. Tem-se 10 

cursos, sendo 08 na modalidade tecnólogo e 02 de bacharelado. Os estados que 

possuem cursos de Agroecologia na modalidade tecnológico são: Bahia, Paraíba, 

Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Os bacharelados se encontram na 

Paraíba (Id, 2013) 

Na região Norte são ofertados 11 cursos Técnicos em Agroecologia 

distribuídos pelos estados do Acre, Pará e Amazonas. Quanto ao curso superior são 

ofertados em 4 estados, sendo que no Amazonas são disponibilizados dois cursos: 

um na Universidade Estadual do Amazonas e outro no Instituto Federal. Além do 

Amazonas há cursos também nos estados do Acre, Roraima e Pará (Balla el al, 

2014). 

A região Sudeste possui 22 cursos técnicos em Agroecologia, sendo o 

Espírito Santo o único que não possui curso cadastrado. Quanto ao nível superior, 

são ofertados dois cursos, um no estado de Minas Gerais, no Instituto Federal, e 

outro na Universidade Federal de São Carlos, no Campus de Araras. A região sul 

possui 27 cursos de nível técnico.  
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O Instituto Federal do Paraná possui 14 desses cursos. Além desses, 

outros dois são ofertados nas escolas Santo Antônio e Duque de Caxias. Os outros 

cursos estão nos demais estados do sul. Quanto aos cursos superiores em 

Agroecologia existe um na Universidade Federal do Paraná, um no Instituto Federal 

do Paraná e outro na Universidade da região da campanha. Além desses, há um 

bacharelado na Universidade do Contestado, em Santa Catarina (Balla et al, 2014). 

 

5.2 Educação em Agroecologia e Educação do campo: práticas interligadas na 
formação humana 

 

A Agroecologia e a educação do campo podem ser consideradas como 

uma “construção contra-hegemônica no campo e na Universidade”, como afirma 

Souza (2017). 

Nesse sentido, na década de 1990 há uma articulação que busca 

construir um novo olhar sobre a educação rural a partir dos movimentos sociais, no 

tocante à educação do campo. Não pretendo revisitar os eventos que deram nome e 

rosto a este novo olhar sobre as práticas educativas dos camponeses, mas mostrar 

que a partir da luta do povo do campo houve a culminância política nestes encontros 

para criar um processo de identidade, conceitual e de luta, não mais da educação 

rural, mas educação do campo como um projeto político e de sociedade para o 

campo brasileiro e para as escolas nele inseridas. 

Hoje, depois de muitas conquistas, como as Diretrizes Operacionais para 

Educação Básica das Escolas do campo aprovadas em 2002 e mais de quarenta 

cursos superiores de formação de professores em diversas universidades federais, 

estaduais e Institutos federais, a educação do campo assume as seguintes 

características: a educação do campo não é pensada para os camponeses e nem 

com os camponeses, mas é uma prática educativa dos camponeses.  

É a expressão da Pedagogia do Oprimido; pressiona coletivamente por 

políticas públicas; articula a luta por educação com a luta pela reforma agrária, 

Agroecologia, território, trabalho e soberania alimentar; defende que há 

especificidade na luta por educação do campo, mas centraliza-se nas 

particularidades; reconhece a riqueza social e humana de seus sujeitos; a educação 

do campo não é uma teoria pedagógica, porque nasce da prática dos sujeitos 

sociais; pensam a pedagogia da educação do campo a partir de suas práticas e 
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suas realidades; a escola tem centralidade nas lutas e nas reflexões pedagógicas; 

por fim, os educadores são sujeitos essenciais nas práticas pedagógicas 

(CALDART, 2012). 

A educação do campo ainda não pode ser considerada, então, um 

conceito, mas segundo Caldart, pode configurar-se como uma “unidade de análise” 

das práticas educativas desenvolvidas por grupos de trabalhadores camponeses, 

mesmo as que estão inseridas em espaços diversos e categorias diferenciadas que 

não são encaradas ou chamadas de trabalhadores rurais, mas que possam inserir-

se no campesinato.  

A educação e a formação em Agroecologia dialogam diretamente com as 

práticas em construção na educação do campo. Há um inter-relacionamento 

profundo entre a luta pela escola e pelas práticas pedagógicas desenvolvidas neste 

espaço com o processo educativo realizado nas práticas formais de formação em 

Agroecologia.  

Assim, como precisamos de um professor que tenha formação específica 

para atuar na escola do campo, também precisamos de um profissional que pense e 

atue no agroecossistema camponês. Neste espaço está inserida a escola. Sem ela 

não há Agroecologia.  

Apenas para exemplificar uma das similaridades e fundamentos da 

Agroecologia e da educação do campo, cito a pedagogia do Oprimido e os 

movimentos sociais que resistem a uma educação conservadora e a práticas 

agrícolas agressivas aos recursos naturais, e ao ser humano. Ambas, a educação 

do campo e a educação em Agroecologia fazem formação humana e formação de 

camponeses.  

A formação em agroecologia na Amazônia possui especificidades, como 

por exemplo, a preservação e manutenção da floresta como espaço de vida e 

reprodução social. Sousa (2017) propõe “a coreografia do saber-fazer da formação 

de jovens camponeses para sustentabilidade agrária” baseado na tríade 

“ecossistema-trabalho-cultura”.  

O ecossistema faz parte da existência onde o sujeito vive e é parte 

fundamental do agroecossistema, o trabalho entendido como práxis, 

consequentemente como ação transformadora e a cultura a partir das crenças e dos 

saberes dos camponeses. 
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O movimento de educação do campo para este mesmo autor apresenta 

as bases para uma construção de uma educação profissional em agroecologia 

baseada na: 

 

Crítica radical ao modelo de desenvolvimento hegemônico; 
Na busca da ruptura epistemológica com a ciência dominante; 
Numa concepção pedagógica que valorize os territórios e as sabedorias dos 
povos do campo, garantindo os diferentes tempos e espaços de formação; 
Bem como numa proposta de formação que consiga dialogar com a 
realidade do campo, não simplesmente procurando conhecê-la, mas 
também transformá-la (SOUSA, 2017, p. 31). 

 

A escola inserida na realidade camponesa precisa discutir as questões 

ambientais a partir da realidade e dos problemas enfrentados em cada realidade 

brasileira e sua vinculação com projeto político do Brasil. Para essa discussão 

precisamos pensar práticas de educação ambiental que deem conta de superar os 

problemas ambientais existentes e sua relação com a expropriação da terra, a 

pobreza, a desesperança, ao êxodo rural, a exclusão, a luta contra os agrotóxicos, o 

acesso à terra, à saúde no campo e a dimensão do trabalho no campo. 

A escola do campo precisa ter um projeto de educação ambiental 

específico, voltado para os interesses de quem mora no campo, pois a 

heterogeneidade é uma das marcas deste espaço. Portanto, a educação ambiental 

não pode ser igual e nem idêntica para todas as populações, mas deve ser a partir 

de cada comunidade e territorialidade. Assim, “a educação ambiental nas escolas do 

campo, atenta às diferenças do ambiente natural, históricas e culturais [e] contribui 

para a formação de sujeitos responsáveis, capazes de agir e refletir sobre sua 

realidade.” (ZAKRZEVSKI, 2007, p. 203). 
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A escola deve, permanentemente, criar um diálogo com a comunidade na 

qual ela se insere. Ela não pode se distanciar deste meio. Precisa inserir os 

curandeiros, assentados e a luta do povo do campo no seu cotidiano. Sem a 

comunidade, não podemos dizer que fazemos educação do campo. 

 

A escola do campo não é uma ilha. Ao fazer parte de uma realidade 
comunitária, caracterizada por sua cultura específica, a escola deve dialogar 
com a comunidade.  A ação conjunta com a comunidade (alunos, 
professores e funcionários da escola, pais e membros da localidade) 
favorece o desenvolvimento social em que todos participam e se 
engrandecem, e a educação ambiental do campo, ao contribuir para criação 
de possibilidades de intercâmbio e de relação de colaboração da escola 
com a comunidade, abre um universo enorme de situações para 
aprendizagem coletiva por meio do diálogo e da cooperação (ZAKRZEVSKI, 
2007, p. 205). 

 

Na trajetória histórica da educação do campo já é possível identificar 

questões essenciais na sua conceituação. Através da sua “materialidade de origem”, 

afirma que deve ser pensada sempre a partir da tríade: campo, política pública e 

educação. Muitos irão pensar em uma desconfiguração política e pedagógica da luta 

por uma educação do campo, mas para continuar com essa concepção da educação 

há de ter que manter sua determinação inicial, ou seja, o campo. É nele que existem 

as lutas sociais, a luta pela terra, pelo trabalho e pelos sujeitos sociais concretos e 

ainda o campo das contradições históricas.   

Nesta educação há uma especificidade, na discussão de país, de política 

pública e educação. No entanto, esta discussão deve permanecer sempre vinculada 

à perspectiva do campo e dos sujeitos sociais que nele vive. Assume então uma 

postura de denúncia/resistência, positividade e superação.  

O primeiro denuncia o abandono das populações camponesas, as 

misérias na qual se encontram inseridos, a ausência de escolas no campo, a 

necessidade de sair do campo para estudar, uma educação restrita à escola e que o 

conhecimento construído e produzido pelos camponeses seja desprezado.  

A positividade baseia-se nas práticas concretas do novo jeito de fazer 

educação no campo com uma nova maneira de fazer escola, organização 

comunitária, políticas públicas, produção e toda a vida dos homens e mulheres do 

campo, por fim, a superação em busca de outro “processo de transformação social e 

emancipação humana”. Busca-se outra concepção de escola, de campo, sociedade, 

relação campo-cidade e de educação (CALDART, 2009).   
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Além do acúmulo teórico da educação do campo, a educação ambiental 

poderá nos ajudar a entender essas diferentes práticas educativas. O Tratado de 

educação ambiental para as sociedades sustentáveis e responsabilidade global 

(1992) afirma que: 

 

A educação ambiental não é neutra, mas é ideológica. É um ato político. 
A educação ambiental deve envolver uma perspectiva holística, enfocando 
a relação entre o ser humano, a natureza e o universo de forma 
interdisciplinar. 
A educação ambiental deve tratar as questões globais críticas, suas causas 
e inter-relações em uma perspectiva sistêmica, em seu contexto social e 
histórico. Aspectos primordiais relacionados ao desenvolvimento e ao meio 
ambiente, tais como, população, saúde, paz, direitos humanos, democracia, 
fome, degradação da fauna e da flora devem ser abordados dessa maneira. 
A educação ambiental deve recuperar, reconhecer, respeitar, refletir e 
utilizar a história indígena e culturas locais, assim como promover a 
diversidade cultural, linguística e ecológica. Isto implica uma visão da 
história dos povos nativos para modificar os enfoques etnocêntricos, além 
de estimular a educação bilíngue. 
A educação ambiental valoriza as diferentes formas de conhecimento. Este 
é diversificado, acumulado e produzido socialmente, não devendo ser 
patenteado ou monopolizado. 

 

Além desse tratado, a Carta de Terra é outro documento que marca uma 

década de debates e consultas internacionais. Diferentes pessoas com bases 

sociais, econômicas e étnicas debateram em conjunto, no sentido de criar um 

documento que superasse suas diferenças e estabelecesse “princípios comuns e 

linhas de conduta para toda a humanidade” (FERRERO; HOLLAND, 2004). 

Os princípios construídos e sistematizados na Carta da Terra expressam: 

 

1. Respeito e cuidado com a comunidade da vida; 

2. Integridade Ecológica; 

3. Justiça econômica e social; 

4. Democracia, Não-violência e Paz. 

 

Esses princípios devem fazer parte de uma escola que se propõe a 

discutir as temáticas do mundo rural a partir da lógica camponesa. As questões 

sociais, ambientais, políticas e culturais inserem-se nas práticas pedagógicas 

realizadas na escola do campo. Nessa escola devemos evidenciar o que Leff (2008) 

chama de “saber ambiental”. Dentre os muitos significados apresentados por este 

autor, um deles torna-se mais significativo ao discutir a formação em Agroecologia. 
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Para ele, “o saber ambiental faz falar as verdades silenciadas, os saberes 

subjugados, as vozes caladas, e o real submetidos ao poder da objetivação 

científica do mundo”. (LEFF, 2008, p. 150). 

Nessa miscelânea de teorias, organizações e acúmulos necessita-se 

compreender melhor os processos pedagógicos da práxis agroecológica. Existem 

muitas instituições fazendo cotidianamente Educação em Agroecologia, no entanto, 

necessita-se refletir e discutir com maior profundidade os processos que estão se 

desenvolvendo no cotidiano dos agricultores, educadores e estudantes. 

 

5.3 Educação em Agroecologia: o que dizem os envolvidos na pesquisa 
 

Que práticas ou que concepção pedagógica dá conta de ensinar a 

agroecologia? Como deve ser ensinada? Deve ser ensinada? Transmitida? 

Construída? O que fazer para que esse conhecimento existente em diversos lugares 

possa ser resignificado em diversos espaços? Poderíamos pensar que a educação 

agrícola daria conta do processo de articular ensino e Agricultura?  

A Educação rural ou mais recentemente a educação do campo com uma 

forte articulação entre as práticas educativas realizadas pelos camponeses e os 

movimentos sociais, poderiam contribuir? Por que pensar numa articulação entre 

Educação e agroecologia ou em Educação em Agroecologia já que existem outras 

concepções de educação que se relacionam com o campo no Brasil? 

Abaixo temos uma figura que representa a educação em Agroecologia 

para os docentes do curso. Para eles, a educação em Agroecologia deveria se 

basear na educação para transformação, educação crítica, uma reflexão sobre a 

prática, educação para o diálogo, formação permanente e integral, um processo em 

construção, e em duas falas apareceram a negatividade das práticas educativas em 

agroecologia. Vinculei essas falas a uma educação tradicional e a negação das 

práticas educativas, como mostra a Figura 19. 
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Figura 19 - Concepção de educação em Agroecologia para os docentes do curso de 
Tecnólogo em Agroecologia 

 
      Fonte: Caderno de campo (2017). 

 

A partir da figura, apresento a seguir um quadro com as falas dos 

entrevistados acerca da temática dialogada com os sujeitos. Majoritariamente 

mostram uma vinculação de uma prática educativa mais voltada para uma 

concepção progressista de educação. Em apenas duas falas aparecem a noção de 

educação como transmissão de conteúdo e uma perspectiva mais tradicional de 

educação, como podemos perceber no quadro a seguir (Quadro 11). 
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Quadro 11 - Concepção de educação em agroecologia para os docentes do curso 
de Tecnólogo em Agroecologia 

Sistematização das entrevistas dos professores por frequência 
Tema: Educação em Agroecologia 

Temática trabalhada Tema chave Freq. 

01. Educação em Agroecologia é um processo 
que a gente tem que construir. 

 
02. É um processo a ser construído entre 
professores, alunos e comunidade. 

 
03. É um processo de transformação, assim 
como a gente tenta transformar a sociedade pra 
coleta de lixo seletiva. É um processo a ser 
construído. 

Processo em 
construção 
Educação para 
transformação 

0
1 

01. Foi um índice de reprovação de 70%. 
 

02. Era fazer com que eles entendessem e se 
aprofundassem no que é Agroecologia. A 
Agroecologia não é só isentar da sua produção 
os aditivos, os químicos, mas dar uma lavagem 
cerebral na forma de pensar. 

Educação 
tradicional 

0
2 

01. A educação de agroecologia, primeira coisa, 
ele tem que conhecer muito bem com o que que 
ele vai lidar no campo. Com as pessoas, com os 
animais e com as plantas. 

Educação 
contextualizada 

0
1 

01.No auditório eu tentava fazer com que eles 
pensassem, exercessem a Agroecologia na 
cidadania. Isso é construído. São pensamentos. 
São leituras. São práticas. É observação de 
mundo. Era mais ou menos assim. Um diálogo. A 
forma que eu penso a educação agroecológica e 
a forma que eu tentava passar pra eles. 

Educação para 
o diálogo 

0
1 

01. Reflexão em cima das práticas agrícolas. 
Faço uma reflexão da importância da 
biodiversidade. Eu começo Agroecologia. Depois 
da educação do campo, eu começo a 
Agroecologia passando o documentário 
“Escolarizando o mundo”. Os filhos saem do 
campo, quando voltam não sabem fazer nada e 
ficam na cidade. Reflexão sobre as práticas 
agroecológicas. 

Reflexão sobre 
a prática 

0
1 

01. Eu vi que a gente tem que tratar ela de uma 
forma de você buscar desenvolver nos alunos um 
senso crítico voltado pra aspectos sociais. Ir na 
raiz e buscar desenvolver respeitando além do 
meio ambiente, também as pessoas na sua 
diversidade. 

Educação 
crítica 

0
1 

01. Eu não vou entrar numa área que eu não 
trabalhei. Eu trabalhei a disciplina de xxxxx. 

Negação das 
práticas 

0
1 
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O nosso público de Agroecologia era um público 
com limitação seríssima em conhecimentos 
básicos. 

educativas 

01.A Agroecologia mesmo, tem que ser iniciado o 
trabalho desde as séries iniciais. 
A Agroecologia está ligada muito ao social e se 
você não trabalhar esta questão desde pequeno 
com os meninos que estão entrando na escola 
agora, que moram no campo, que depende do 
campo para sobreviver, não adianta você querer 
trabalhar uma Agroecologia lá no adulto porque 
ele não vai conseguir internalizar. 

Formação 
permanente 

0
1 

       Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O grupo de professores vincula fortemente a forma de compreender a 

educação em agroecologia com uma concepção de educação que se vincule com o 

diálogo, com a educação contextualizada, com um processo em construção e para 

transformação, com educação crítica e ainda a uma formação permanente e integral.  

Apenas dois professores relacionaram suas práticas com uma concepção 

mais tradicional de educação ou ainda com a negação destas. Essas foram 

categorias pensadas e sugeridas a partir do momento que iam descrevendo a 

educação em Agroecologia e sua experiência docente junto ao curso de 

Agroecologia da EAGRO. 

A educação como um processo fica evidente no relato do professor ao 

afirmar: 

 

Eu acho que educação em agroecologia é um processo que a gente tem 
que construir. Eu acho que é um processo a ser construído entre 
professores, alunos e comunidade. Entende? Então eu acho que seria 
interessante a gente pensar num processo de construção contínua ao longo 
do tempo e gradativa. É um processo de transformação, assim como a 
gente tenta transformar a sociedade pra coleta de lixo seletiva. É um 
processo a ser construído. 

 

A partir da fala desse docente há a valorização do processo de interação 

entre os professores, estudantes e as diversas comunidades envolvidas. Fica claro 

que a educação em Agroecologia é um processo em construção que necessita da 

participação e contribuição dos diversos sujeitos envolvidos. Daí mencionar a 

comunidade, os professores e os estudantes. 
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Para outro relato, a educação contextualizada e o conhecimento sobre o 

que trabalhará no campo é outro ponto fundamental na construção da educação em 

Agroecologia apontado por um dos professores. Traz a perspectiva de conhecer as 

pessoas, os animais e as plantas. Isso é interessante para construção da 

agroecologia se não fosse a dependência do modelo tecnológico e educacional no 

sentido de ensinar o conteúdo convencional do modelo de desenvolvimento 

tecnológico do campo brasileiro.  

Creio que outras práticas deverão ser ensinadas, criadas, construídas e 

compartilhadas. O uso dos agrotóxicos serve tão somente para aprender a rejeitá-

los e criar outras tecnologias, como mostra o relato de um docente.   

A educação de agroecologia, primeira coisa, ele tem que conhecer muito 
bem com o que que ele vai lidar no campo. Com as pessoas, com os 
animais e com as plantas. Você tem todo um envolvimento das três coisas 
que num pode dissociar de maneira nenhuma. O uso excessivo de 
agrotóxicos, por exemplo, a maneira de descartar a embalagem. Como você 
fazer a tríplice lavagem, como você usar o menos possível o agrotóxico. 
Outra coisa... quando? se você pode plantar e colher sem usar de maneira 
nenhuma, nenhum tipo de agrotóxico. 

 

A educação para o diálogo aparece quando um professor realiza 

discussões com seus educandos acerca do que pensavam sobre as práticas sociais 

e produtivas do seu cotidiano, sobre as leituras, sobre a observação do meio e ainda 

acerca da construção da cidadania, disserta um docente.  

 

Essa educação em agroecologia, o que eu buscava tanto trabalhar com os 
professores e com eles. Eu tinha meus momentos com eles. Era fazer com 
que eles entendessem e se aprofundassem no que é agroecologia. A 
Agroecologia não é só isentar da sua produção os aditivos, os químicos? 
Mas dar uma lavagem cerebral na forma de pensar. Acho que a gente tem 
que trabalhar isso. Tentar mudar o pensamento do aluno. Não só do aluno, 
mas também do professor. Então, a partir do momento que eu trabalhava 
esse pensamento, a forma dele observar as coisas, dele olhar, dele 
dialogar, dele tratar o seu colega. Isso é uma formação agroecológica. 
Isso é educação agroecológica. As minhas conversas com eles, eu juntava 
com eles, porque tinha vários problemas. No auditório eu tentava fazer com 
que eles pensassem, exercessem a agroecologia na cidadania. E essa 
cidadania, vamos começar dentro da escola, a sua preocupação com 
alguém que deixou cair o lixo aqui. Isso é uma educação. Vamos saber 
como você vai chamar atenção. Como você vai olhar. Como você vai ajudar 
seu colega. Isso é uma reflexão. Isso é um trabalho que você tem que fazer 
com eles. Não adianta você só dizer: planta, mas você tem que ter uma 
cabeça diferente. Qual a sua resistência? E você vai ver que suas pragas 
estão atacando o alface e que você tá sozinho ali. Não! Eu vou aplicar esse 
fungicida aqui ou esse inseticida e ninguém tá vendo. Eu digo: não é isso! É 
sua consciência. É o mais importante. Então, eu falava isso pra eles. É igual 
alguém tá fazendo alguma coisa errada aqui no alojamento ou alguém faz 
alguma coisa errada e pra mim não tá sabendo. Não é isso, porque isso daí 
você vai tá levando pra sociedade.  Isso é construído. São pensamentos. 
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São leituras. São práticas. É observação de mundo. Era mais ou menos 
assim. Um diálogo. A forma que eu penso a educação agroecológica e a 
forma que eu tentava passar pra eles. 

 

A formação e a educação em Agroecologia se dava a partir da 

observação da realidade na escola e na comunidade. Aliava a consciência acerca da 

aplicação de agrotóxicos com a organização do ambiente. Mencionava que era um 

processo de reflexão acerca do cotidiano e da propriedade.  

O currículo da Agroecologia deve evidenciar algumas dimensões, como 

por exemplo:  

 

A organização curricular deve expressar a complexidade das escolas do 
campo; 
A Agroecologia permite a concretização de um novo projeto de campo, 
diferente do proposto pelo capitalismo verde e seus programas de educação 
ambiental; 
A formação continuada dos educadores deve ser a partir da vivência 
comunitária e das práticas sociais nas comunidades; 
A elaboração de materiais didáticos e os estudos continuados são 
condições para melhor compreensão do currículo; 
A Agroecologia deve permitir a análise crítica da realidade; 
A relação com a comunidade é essencial no processo educacional; 
A agroecologia é um processo de construção de conhecimentos, um 
exercício de criatividade da escola e de articulação entre teoria e prática 
(RIBEIRO, 2017, p. 9-10). 

 

O conhecimento em Agroecologia deve ser a partir das diferentes 

comunidades e que este produza o conhecimento crítico acerca da realidade. A 

formação, essencialmente, deve ser a partir da prática social dos educandos. Daí, 

uma das opções de formação é a utilização da metodologia da alternância como 

concepção pedagógica e como prática pedagógica.  

A realidade social também é fonte de formação para os formadores. 

Entendo que a escola, o espaço acadêmico e o conhecimento acumulado ao longo 

do tempo são fontes irrefutáveis de saber e experiência, no entanto, hoje se faz 

necessário dar valor a outras fontes de saber, como o das comunidades tradicionais 

que possuem outras formas de se relacionar com a natureza e com o tempo. 
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A reflexão acerca da prática também é recorrente na prática docente 

desta professora. Para ela, 

  

No curso de Agronomia... serve também para o curso de Agroecologia. Na 
disciplina, eu faço uma reflexão em cima das práticas agrícolas. Certo? Foi 
tema de seminário. Os alunos iam falar da irrigação, da mecanização, da 
adubação química, orgânica, aplicação de defensivos. Então, uma das 
partes desse curso é fazer uma reflexão em cima das práticas que a gente 
usa. Então, eu falo sempre para os meus alunos: a aplicação de defensivos 
que até a década de 70 foi muito utilizado. Muito mesmo. 
Indiscriminadamente. Até sem proteção. Se usou achando que tava fazendo 
o bem. Poxa! Matar aquele que tá competindo com o solo, com a tua planta. 
Então se achou que tava fazendo o bem, mas a partir do momento que você 
sabe que aquilo tá prejudicando o meio ambiente e tá prejudicando o 
homem. Você agrônomo ou agroecologista, você diz: não posso usar! Então 
é essa reflexão em cima. Porque o curso de Agronomia bem antes de 
Agroecologia. O curso de Agronomia ele pode ser sinônimo de agricultura 
sustentável porque a Agronomia ensina a usar o adubo na quantidade certa; 
a água na quantidade certa; semente na quantidade certa; espaçamento. 
Ensina tudo isso. Então se a gente descobre que aquilo que a gente tava 
fazendo tava errado ou não é ecológico ou tá agredindo, a gente tem que 
deixar de fazer. (...) Eu começo Agroecologia. Depois da educação do 
campo, eu começo a Agroecologia passando o documentário 
“Escolarizando o mundo” que foi o documentário que saiu no final de 2013, 
porque esse Escolarizando o mundo é a cara de todo mundo. Os filhos 
saem do campo, quando voltam não sabem fazer nada e ficam na cidade. 

 

Essa professora inicia sua prática docente refletindo sobre as práticas 

agrícolas realizadas pelos estudantes. Discutia sobre a irrigação, adubação química, 

mecanização e aplicação de defensivos para, a partir deste debate compreender as 

implicações dessas práticas para o cotidiano dos trabalhadores rurais.  

Ela ainda menciona que depois que foi coordenadora do curso de 

Licenciatura em Educação do Campo da UFRR mudou sua prática pedagógica. Ela 

inicia sua disciplina com o filme “Escolarizando o mundo”, que conta a história de 

vários jovens que saem de suas casas para estudar em outros lugares e quando 

retornam não servem mais para o trabalho da sua comunidade.  

Ela faz uma comparação com a Educação em Agroecologia e diz que 

esta concepção de educação que a mesma passou pela experiência deve se inspirar 

neste documentário, ou seja, deve pensar, criar e realizar práticas educativas que 

sejam a partir da realidade dos camponeses. Construir um conhecimento a partir da 

sua prática social e que lhes sejam úteis.  

Freire (2011, p. 82) trata esta questão afirmando que “não é possível ao 

educador desconhecer, subestimar ou negar os “saberes de experiências feitos” 

com que os educandos chegam à escola”. Partir da prática, do real, do cotidiano e 
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dos saberes existentes previamente e pertencentes ao educando é uma premissa 

para a construção do conhecimento em Agroecologia. Trata-se do conhecimento 

que seja útil para a vida do educando. Portanto, da sua realidade deve partir a 

caminhada para a sistematização do conhecimento.  

A formação permanente foi outro tema recorrente por ser a entrevistada 

uma professora que colaborou com o curso de Agroecologia, e ser professora e 

gestora da educação básica do assentamento onde ela reside. Foi gestora de uma 

escola de educação infantil e do primeiro ciclo do ensino fundamental no 

assentamento PA Nova Amazônia.  

À época, foi convidada pela equipe gestora do projeto para contribuir com 

a disciplina de História para os estudantes de Agroecologia.  Hoje é gestora e 

professora da educação básica em outra escola do assentamento, e por isso fala 

que a educação em Agroecologia deve ser prática desde a educação infantil. Assim, 

sua prática educativa vincula-se à educação permanente desde a primeira infância 

até a educação superior. Em sua afirmação, diz: 

 

Eu penso que a Agroecologia mesmo tem que ser iniciado o trabalho desde 
as séries iniciais. A Agroecologia está ligada muito ao social e se você não 
trabalhar esta questão desde pequeno com os meninos que estão entrando 
na escola agora, que moram no campo, que depende do campo para 
sobreviver, não adianta você querer trabalhar uma Agroecologia lá no 
adulto, porque ele não vai conseguir internalizar a finalidade disso, né?! Ele 
vai aprender, mas na hora de colocar em prática não tem aquele amor. Não 
tem aquela dedicação, no caso de uma pessoa que cresce junto com aquilo, 
né?! Porque além do seu desenvolvimento físico, tem o desenvolvimento 
intelectual. Você tá fazendo e tá vendo os resultados. 

 

A educação em Agroecologia, para sua eficácia, deve então iniciar na 

primeira infância e permear toda a educação básica. Deve-se vincular também aos 

cursos técnicos para formar os jovens camponeses e estes se tornarem agricultores 

com formação mais tecnificada ou ainda assessores técnicos de suas propriedades.  
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Somente para um professor as práticas de Educação em Agroecologia 

foram negadas. Ele afirmou que não fez educação em Agroecologia, mas apenas 

cumpriu as funções técnicas da sua disciplina.  

 

Eu não vou entrar numa área que eu não trabalhei. Eu trabalhei a disciplina 
de (...). (...) é uma disciplina básica para um curso da área de Ciências 
Agrárias. Ela é básica. É ela que possibilita você relacionar a planta, meio 
ambiente, as condições de clima, a questão de solo, a questão hídrica, a 
questão de crescimento de planta, de como que a planta produz. Enfim, ela 
é básica. É uma disciplina que naturalmente quando ela é ministrada no 
curso de Agronomia, que ela exige muito. O índice de reprovação é muito 
grande. Então ela teve que ser trabalhada de forma diferenciada porque o 
público era diferenciado. O nosso público de Agroecologia era um público 
com limitação seríssima em conhecimentos básicos. Muitos vieram de 
cursos de ensino médio de aceleração. Fizeram três anos em um ano. 
Então, assim, com muita dificuldade de assimilação e de conhecimentos 
anteriores que pudessem dar continuidade. Então eu tive que ser muito 
estratégico para ofertar esta disciplina. E qual que foi a minha estratégia? 
Eu, por ser da área de (...), eu conhecia os atores no nosso estado que 
trabalham ou que trabalharam com (...) ou tiveram a (...) como formação. 

 

 Para este professor as ações se relacionaram à sua disciplina sem 

integração com as demais, além de encarar os estudantes com sérias limitações. 

Essas limitações se davam devido a origem dos estudantes e as condições da 

educação formal original, os quais se vincularam nesse período. 

Mesmo havendo na fala dos professores a relação da educação em 

Agroecologia com uma educação mais crítica e voltada para o diálogo, se percebe 

que a presença da formação técnica foi presente nas práticas educativas realizadas 

ao longo da formação.  

O distanciamento das questões políticas, sociais, culturais e ambientais 

ainda é uma marca presente nas práticas de educação em Agroecologia. Não 

desvalorizo a formação técnica, mas esta deve vir rodeada de outras características, 

como a compreensão do mundo no qual se insere o educando e mais ainda, 

compreender que este se insere nele e é capaz de intervir para sua transformação.  

 

5.4 Prática docente na formação em Agroecologia 
 

Com a discussão acerca da educação em Agroecologia poderemos 

compreender a prática docente a partir das falas dos entrevistados para esta 

pesquisa. Para os docentes entrevistados e responsáveis por alguma disciplina no 

curso de Tecnólogo em Agroecologia, o docente que deveria se inserir no curso e 
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ser responsável por algum componente curricular deveria ter formação em 

Agroecologia, deveria dar ênfase na prática, ter compromisso e identificação com a 

Agroecologia, respeitar a natureza, promover uma formação para além da técnica e 

ter vivenciado alguma experiência agroecológica anteriormente.  

Essas são as características da prática docente que iremos discutir a 

seguir, a partir do olhar dos docentes do curso. 

O Quadro 12 mostra o relato dos docentes acerca da prática docente de 

um professor de um curso de agroecologia. 

 

Quadro 12 - Prática docente em educação em Agroecologia 

Sistematização das entrevistas dos professores por 
frequência 

Tema: prática docente 

Temática trabalhada: prática 
docente 

Tema chave Freq. 

01. Cursos de formação específica. 
 

02.Ele tem que entender o que é Agroecologia. 
Não é só ele pegar um livro e estudar. 

 
03. Ele tem que ter muita leitura na área 
agroecológica. 

Formação em 
Agroecologia 

0
3 

01. Não simplesmente um professor teórico. 
Um professor recém-saído da academia e que 
vá direto para ensinar agroecologia. Talvez um 
praticista. 
02. Um professor pra trabalhar nesse curso, ele 
tem que ter muito mais prática. 
Tem que saber trabalhar na diversidade. 
Ele tem que rever suas metodologias. Rever 
seus pensamentos. São turmas muito críticas.  

Ênfase na 
prática 
Educação para 
prática 

0
2 

01. Ele tem que primeiro observar o meio. 
Espera-se alguém que tenha um compromisso 
com o curso que procure entender o que é 
Agroecologia 

 
02. Em primeiro lugar, ele tem que se 
identificar. 

Compromisso e 
identificação 
com a 
Agroecologia 

0
2 

Se eu fosse selecionar professores de 
agroecologia para fazer o curso de 
Agroecologia, eu ia escolher professores que 
tivessem um respeito pela natureza. Amar não. 
Amar é o ideal, mas que tivesse respeito pelo 
planeta. 
Tivesse conhecimento que você acabar com 

Respeito pela 
natureza 

O
1 
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aquele recurso você está acabando os seres 
vivos que moram aqui. 
O respeito que ele tinha que ter pela terra. O 
respeito que ele tinha que ter pelo ser humano 
e soubesse da importância dele tá ali. Eu sou 
importante por quê? 
Com relação ao professor, respeito pela 
natureza. 
Sempre tá buscando conhecimento. 
Tivesse respeito pelo aluno porque eu vejo que 
os professores, muitas vezes não tem respeito 
pelo aluno. Não respeita suas limitações, 
sabe?! 

01. Além do conhecimento técnico, ele tem que 
ter o conhecimento no assunto que ele vai 
trabalhar, ele tem que buscar, se dedicar e 
pensar que você não está formando robôs, 
você está formando seres humanos. 
Se o professor não conseguir unir a teoria com 
a prática, ele não vai ter perfil para trabalhar 
com Agroecologia. 
02. Ele tem que ser bem receptivo. 
Ele não vai trabalhar somente questões 
técnicas. 
 
 
A gente não vai ser só um técnico. A gente vai 
ter que compreender outras áreas como a parte 
da sociologia, a parte das comunidades onde a 
gente tá inserido. 

Formação para 
além da técnica 

0
2 

01. Vivência anterior em práticas 
agroecológicas. Uma vivência junto com outros 
produtores. 

Vivências 
agroecológicas 
anteriores 

0
1 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A seguir, apresento uma figura ilustrativa da prática docente em 

Agroecologia. Resumidamente, temos a dominância da formação dos formadores 

como a característica dominante do ser docente em Agroecologia. Esta é uma das 

principais dificuldades encontradas para formação em agroecologia, já que ainda 

não dispomos de um corpo técnico formado na área que seja responsável por novas 

práticas educativas.   
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A segunda temática mais mencionada é a ênfase na prática, junto com a 

formação para além da técnica e compromisso com a Agroecologia. Por fim, o 

respeito pela natureza e vivências agroecológicas anteriores à sua atuação como 

docente, como mostra a Figura 20. 

 

Figura 20 - Prática docente em Agroecologia 

 
     Fonte: Caderno de campo (2017). 

 

A figura acima mostra ao mesmo tempo os vazios e as potencialidades da 

formação em Agroecologia. Mostra que esta formação deve ser feita por alguém 

com formação em Agroecologia, ao mesmo tempo que a formação ofertada pelo 

curso foi de cunho técnico e com pouca prática. Este dado também aparece na fala 

dos estudantes como um dos principais limitadores à formação do agroecólogo, ou 

seja, a pouca prática, como instrumento didático durante o curso. 

A primeira premissa para atuar na Agroecologia seria ter formação nesta 

área. Isto é muito difícil nos atuais cursos de Agroecologia por ser seus formadores 

oriundos de uma concepção tradicional de educação e formados em cursos 

tradicionais de Ciências Agrárias, como Agronomia, Veterinária, Zootecnia e 

Engenharia Florestal.  
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Trata-se, nesse caso, do curso em análise, pois seus docentes são 

oriundos de uma formação das Ciências Agrárias convencionais. Não analisei 

detalhadamente a formação recebida pelos formadores, mas parto da hipótese de 

que a formação recebida ainda foi baseada nos aspectos da revolução verde no 

Brasil com poucas vivências e experiências em Agroecologia ou em algum dos seus 

princípios.  

Para se ter uma ideia, no grupo de professores entrevistados tinha 05 

agrônomos, uma zootecnista e uma formada em História (convidada). A maioria dos 

formadores é oriunda do curso de Agronomia. Assim, ao visualizar o currículo, a 

prática docente e as práticas formativas realizadas junto aos agroecólogos pode ser 

entendida, como um dos próprios docentes a chamou, de mini-agronomia.  

A formação dos formadores é a preocupação mais evidente por parte dos 

próprios formadores, ou seja, pensar em uma formação anterior para compreender 

todas as dimensões da Agroecologia para logo em seguida conseguir realizar novas 

práticas formativas. Para um dos professores, esse docente  

 

tem que ter muita leitura na área agroecológica. Se ele não tiver, ele não 
tem condições de dar aula, porque o próprio professor que mais tem leitura 
aqui, que tem mais conhecimento, inclusive discute muito com a gente, com 
os alunos aqui é a profª Célida. Eu vejo que a profª. Célida é a pessoa que 
mais representa aqui o nosso curso e sempre quando a gente vai falar com 
ela, ela procura botar o viés dela da parte agroecológica. Ela passa muito 
isso pros alunos, inclusive, uma aula de campo que eu fiz agora com os 
alunos, também foi os alunos dela. 

 

A leitura na Agroecologia trazida por este docente significa compreender 

profundamente os conceitos da Agroecologia e suas multidimensões. Significa 

realmente estudar o conhecimento tradicional das Ciências Agrárias, passar pela 

construção da agricultura sustentável até chegar ao que estamos chamando hoje de 

Agroecologia como ciência articuladora de diversas práticas da agricultura 

sustentável. Relaciona este estudo com o vazio da formação em agroecologia 

apresentada pelos formadores, pois, como já mencionados, são oriundos, na sua 

grande maioria, das Ciências Agrárias convencionais.  

Além dessa leitura apresentada por este professor, outras leituras fazem-

se necessárias. Como esse outro professor mesmo fala, “não é só pegar o livro e 

ler”. Outras vivências são necessárias, como a observação da realidade e o 

compromisso com aquilo que está sendo ensinado em sala de aula.  
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Paulo Freire, ao finalizar o livro Extensão ou comunicação, menciona este 

compromisso com o camponês que deve ultrapassar a barreira do ensinar a fazer 

deslocado do cotidiano camponês e descompromissado com sua luta. Para ele, se 

não acreditar na luta camponesa e na sua prática, será no máximo um técnico frio e 

não um profissional para as mudanças sociais.  

Nenhum conhecimento é neutro e desvinculado da realidade. Ele está 

inserido em um contexto social, político, ambiental, cultural e econômico e exige um 

posicionamento de classe. Exige o seu compromisso com determinadas práticas. 

Daí afirmar que na Agroecologia não é somente a transmissão de um conhecimento 

ou o aprendizado de uma nova técnica ou a transferência de tecnologia, mas a partir 

do estudo acumulado historicamente pelas ciências e pela diversidade camponesa, 

como disserta este professor: 

  

Na minha concepção, primeiro ele tem que entender o que é Agroecologia. 
Qual a função dele social. A função dele como formador de opinião praquela 
disciplina. Não é só aquele conhecimento técnico dele. Seria muito fácil eu 
pegar esse professor aqui e dizer: −olhe, dê essa disciplina aqui de manejo 
ecológico de pragas e doenças. Não é só ele pegar um livro e estudar. Ele 
tem que primeiro observar o meio. O que que ele quer passar praquele 
aluno. Ele acredita na agroecologia? Ele acredita no que ele tá falando ou 
ele tá simplesmente pra atender a uma demanda de um coordenador? 
Então o perfil desse professor..., espera-se alguém que tenha um 
compromisso com o curso que procure entender o que é Agroecologia. Que 
aquele conteúdo dele com os princípios agroecológicos podem mudar. É um 
perfil que ele acredite no que ele tá falando. Busque as alternativas do meio. 
Ele busque entender o que que tem em sua volta que ele possa tá 
trabalhando com os alunos. Às vezes a gente tem professor que só dá 
aquilo que tá no livro e ele sai da disciplina, e não aquilo que a professora 
Célida tem. Cativar. A forma de você chamar atenção com alguém. A forma 
de conviver com o colega. 

 

O “ato de estudar”, para Freire (2006, p. 60), ganha um caráter social e 

não apenas individual. Assim, “é expressão da forma de estar sendo dos seres 

humanos, como seres sociais, históricos, seres fazedores, transformadores, que não 

apenas sabem mas sabem que sabem”.  

  



141 
 

Portanto, é um fazer para transformação inserido numa realidade social e 

histórica. A ideia não é entregar ou doar um conhecimento já pronto e elaborado, 

mas estimular e incentivar a capacidade dos sujeitos de pensar, fazer, criar e saber 

das camadas populares. Deve-se partir de uma premissa básica, a de que esses 

sujeitos podem criar, elaborar, construir, fazer e são capazes de promover a 

transformação social. 

A ênfase na prática e a educação para a prática é outra dimensão 

fundamental da ação docente. Mas, há que perguntar:  de que prática estamos 

falando? Que prática forma um agroecólogo? Qual prática docente é necessária 

para dar conta desta amplitude de diversidade no conteúdo da Agroecologia? 

Precisamos de uma prática ou de várias práticas que sejam capazes de dar conta 

dessa realidade tão diversa do mundo do campesinato.  

Para um dos professores seria “não simplesmente um professor teórico, 

um professor recém-saído da academia e que vá direto para ensinar agroecologia. 

Talvez um praticista. Convivência de fato, ele poderia acrescentar ainda mais.” 

Essa dimensão da prática, essencialmente, é vinculada a técnica ao modo de fazer, 

de confeccionar, de produzir. Aquele profissional de campo que seja capaz de 

entender todas as práticas de cultivo de feijão, mandioca ou uma olerícola.  

Como menciona este outro professor, “um professor pra trabalhar nesse 

curso, ele tem que ter muito mais prática.” Ressalto que, a partir da observação, 

não há uma vinculação forte entre técnica e política, técnica e emancipação social 

ou técnica e transformação social, mas uma prática e uma técnica do produzir algo 

voltado para aumentar a produção agrícola em uma determinada propriedade.  

A prática, numa concepção freireana, vincula fortemente o trabalho 

manual ao trabalho intelectual. Aprender, se dá na escola e no trabalho. O trabalho 

de cultivar a terra não é maior e nem mais importante do que a arte de conhecer 

como a planta absorve os nutrientes em uma disciplina de fisiologia vegetal nos 

bancos da universidade.  
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Ao trazer a noção de “a prática nos ensina”, Paulo Freire traz um trecho 

de um caderno de cultura utilizado com os camponeses de São Tomé e Príncipe. 

Assim, diz: 

 

Não podemos duvidar de que a nossa prática nos ensina. Não podemos 
duvidar de que conhecemos muitas coisas por causa de nossa prática. Não 
podemos duvidar, por exemplo, de que sabemos se vai chover ao olhar o 
céu e ver as nuvens com uma certa cor. Sabemos até se é chuva ligeira ou 
tempestade a chuva que vem. Desde muito pequenos aprendemos a 
entender o mundo que nos rodeia. Por isso, antes mesmo de aprender a ler 
e a escrever palavras e frases, já estamos “lendo” bem ou mal, o mundo 
que nos cerca. Mas este conhecimento que ganhamos de nossa prática não 
basta. Precisamos de ir além dele. Precisamos de conhecer melhor as 
coisas que já conhecemos e conhecer outras que ainda não conhecemos 
(FREIRE, 2006, p. 71). 

 

Para o grupo com os qual trabalhou Paulo Freire, à época, o desejo de 

conhecer e compreender aquilo que já fazem é uma dimensão importante para 

prática docente, pois, as camadas populares buscam conhecer melhor aquilo que já 

é da sua realidade e saber o que ainda não sabem. Mas, sistematizar e organizar 

aquilo que já tem o domínio a partir da prática é um ponto de partida para outros 

saberes.  

No curso em análise, a prática é apontada como um vazio, um fator 

limitante, pois mesmo se utilizando da metodologia da alternância, cujo ponto de 

partida deveria ser a realidade do educando, a formação foi mais teórica do que 

prática. Apenas um professor falou que visitou todas as famílias, de norte a sul do 

estado de Roraima. Esse professor menciona outro docente que também 

acompanhava o cotidiano dos estudantes, mas faleceu durante o curso. Trata-se do 

professor que os estudantes chamavam de ‘profissional de campo’, e um dos 

docentes mais lembrados nas entrevistas com os estudantes. Aqui, me permito 

mencionar o seu nome, Prof. Jhonson.  

A dialética entre o pensar e o fazer é outro ponto importante da prática. 

Falando da formação docente, Freire (1996) afirma que o “pensar certo” não se 

encontra nos guias de professores e nem é um presente dado por Deus, mas este 

pensar é construído pelo estudante em comunhão com o professor.  
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Assim, é fundamental ao processo formativo a reflexão crítica acerca da 

prática. Para ele, 

 

o seu distanciamento epistemológico da prática enquanto objeto de sua 
análise, deve dela “aproximá-lo” ao máximo. Quanto melhor faça esta 
operação, tanto mais inteligência ganha da prática em análise e maior 
comunicabilidade exerce em torno da superação da ingenuidade pela 
rigorosidade (FREIRE, 1996, p. 39). 

 

Além desse professor, mais voltado para atividades de campo, um outro 

docente, mais próximo da prática, como menciona um dos entrevistados, a atuação 

desse docente deve se dar a partir da identificação e do compromisso com a 

Agroecologia. Para atuar nesse curso, além do conhecimento teórico e prático sobre 

a Agroecologia, há de se comprometer e identificar-se com as suas práticas e com 

os seus sujeitos. O respeito pela natureza é outra dimensão a esta prática docente. 

Uma professora afirma:  

 

se eu fosse selecionar professores de agroecologia para fazer o curso de 
Agroecologia, eu ia escolher professores que tivessem um respeito pela 
natureza. Amar não. Amar é o ideal, mas que tivesse respeito pelo planeta. 
Tivesse conhecimento que você acabar com aquele recurso, você está 
acabando os seres vivos que moram aqui. Primeiro isso: o respeito que ele 
tinha que ter pela terra. O respeito que ele tinha que ter pelo ser humano e 
soubesse da importância dele tá ali. Eu sou importante por quê? Por que eu 
vou passar um conhecimento de como viver nesse planeta, porque todo 
mundo vai pra Marte. Vai pra lua se preparar anos e anos e anos. Agora a 
turma vem pra cá, se reencarna aqui e não sabe nada do planeta. Né 
verdade?! Ninguém se preocupa. Olha! A gente tá aqui em sociedade. Tem 
essas normas. A gente não pode sujar a água do rio desse jeito. Ninguém 
pode poluir. Porque esse negócio de fazer compostagem me abriu a mente 
também, sabe? Esse negócio do lixo, sabe? Porque não existe o lá fora. 
Não existe o lá fora, sabe? Não existe, como pra gente cearense, “jogar no 
mato”! Certo? 

 

A preocupação com os recursos naturais e com o ser humano é algo que 

deve permear e estar na prática do docente que atua na Agroecologia. Não basta 

conhecer, tem que respeitar e usar o cuidado, como afirma Boff (1999), para com as 

pessoas e com os recursos naturais necessários às práticas produtivas na 

agricultura.  
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Para ela, não existe o que ela chama de “lá fora”. Tudo está dentro. Tudo 

está imbricado e estamos em um só planeta, portanto, o lixo pode até ser colocado 

pra fora da propriedade, mas encontra-se dentro do ecossistema, inserido em todas 

as relações e interações ambientais do ecossistema.  

Mesmo estando em um só planeta, há uma “desigualdade planetária”, 

como menciona o Papa Francisco (IGREJA CATÓLICA, 2015, p. 33-34) na carta 

sobre o cuidado da casa comum. Para ele,  

 

o ambiente humano e o ambiente natural degradam-se em conjunto; e não 
podemos enfrentar adequadamente a degradação ambiental, se não 
prestarmos atenção às causas que tem a ver com a degradação humana e 
social. De fato, a deterioração do meio ambiente e a da sociedade afetam 
de modo especial os mais frágeis do planeta (...). Estes são a maioria do 
planeta, vários bilhões de pessoas. 

 

O cuidado com os recursos naturais e com o planeta deve ser uma prática 

fundamental à prática educativa em agroecologia, especialmente, porque quando 

tratamos das consequências ambientais ao ser humano, os mais atingidos são os 

mais vulneráveis do planeta, como por exemplo, os camponeses e indígenas. Se 

compreendermos, os camponeses, os indígenas e não indígenas, como guardiões 

do saber e da floresta, poderemos pensar as políticas ambientais e educacionais 

com essa perspectiva ao reconhecer os saberes e os benefícios desta população 

para a conservação ambiental do planeta.  

Por uma formação para além da técnica é outra dimensão fundamental a 

formação desse profissional.  A técnica é essencial, mas ela encontra-se inserida em 

uma realidade socioambiental e política. Daí sua prática deverá estar para além da 

técnica a fim de compreender todas as implicações de determinadas prática sociais.  

Nesse sentido, Freire (2011, p. 183) fala que “o operário tem o direito a ter 

uma formação técnica, mas tem direito também a conhecer a história da tecnologia 

que ele está manuseando”. Tem o direito também de compreender as implicações 

históricas para o contexto social, político, cultural, econômico e ambiental da escolha 

por uma outra opção tecnológica.  
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Ele afirma que “o que me parece fundamental para nós, hoje, mecânicos 

ou físicos, pedagogos ou pedreiros, marceneiros ou biólogos é a assunção de uma 

posição crítica, vigilante, indagadora, em face da tecnologia. Nem, de um lado, 

demonizá-la, nem, de outro, divinizá-la. ” (FREIRE, 2011, p. 184). 

Essa é uma posição crítica frente a técnica e a tecnologia. Compreender 

que a técnica e tecnologia são fundamentais para o processo de libertação e 

apropriação de novos saberes, mas não podem gerar dependências de mercados ou 

a apropriação por pequenos grupos. Há sempre de analisar as implicações sociais e 

as possíveis mudanças ocorridas com a introdução de novas tecnologias nas 

comunidades.  

Na Pedagogia da Esperança, Paulo Freire elucida alguns pontos cruciais 

da Pedagogia do Oprimido, fundamental à sua compreensão, como as questões 

relacionadas ao conteúdo, à mulher e à formação. No que diz respeito à formação, 

esclarece: 

 

Não importa em que sociedade estejamos, em que mundo nos 
encontremos, não é possível formar engenheiros ou pedreiros, físicos ou 
enfermeiras, dentistas ou torneiros, educadores ou mecânicos, agricultores 
ou filósofos, pecuaristas ou biólogos sem uma compreensão de nós 
mesmos enquanto seres históricos, políticos, sociais e culturais, sem uma 
compreensão de como a sociedade funciona. E isto o treinamento 
supostamente apenas técnico não dá (FREIRE, 1992, p. 186). 

  

Vivências anteriores em Agroecologia é outra característica apontada 

pelas entrevistas. Essa vivência referida é entendida por aquela que não está 

presente nos bancos escolares ou no espaço acadêmico. Compreendo que sejam 

vivências realizadas junto aos agricultores e trabalhadores rurais em toda sua 

diversidade.  

O ensino agrícola no Brasil foi se ausentando do cotidiano social 

camponês e se enclausurando cada vez mais nos laboratórios, casas de vegetação 

e salas de aula, se esquecendo dos problemas reais do trabalho agrícola camponês. 

Ao se distanciar da vida real, perde-se o vínculo de uma pesquisa e uma prática 

produtiva e educativa que seja o reflexo da realidade dos estudantes e dos 

agricultores.  

Somente um dos professores mencionou com muita ênfase a beleza de 

estar no campo inserido em práticas produtivas junto com os estudantes- 

agricultores. É assim que o professor se refere a esta vivência como baliza para 
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prática docente. Fala da “vivência anterior em práticas agroecológicas. Uma vivência 

junto com outros produtores”.  

Compreendo que a prática docente em Agroecologia deverá estar voltada 

para a construção da autonomia dos educandos no sentido freireano para quem a 

autonomia terá que “estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da 

responsabilidade, vale dizer, em experiências respeitosas de responsabilidade”. 

(FREIRE, 1992, p.107). 

 

5.5 Pedagogia da alternância 
 

Para os professores, a Alternância aparece como uma possibilidade para 

formação camponesa, mesmo sem ter experiências anteriores em alternância. 

Apenas uma professora mencionou que já conhecia a pedagogia da alternância por 

ter trabalhado no Instituto Federal de Roraima, no Campus da cidade de Amajari. 

Nesse campus, a pedagogia da Alternância é importante por trabalharem com a 

educação indígena, educação à distância, além do acesso às comunidades ser um 

fator limitante à formação dos povos indígenas. 

Para os professores, a pedagogia da alternância significa a articulação 

entre teoria e prática, respeito ao trabalho camponês, uma forma eficiente de 

trabalhar com os camponeses, e para um dos entrevistados, a pedagogia da 

alternância não cumpriu a sua função pedagógica, como mostra a figura abaixo 

(Figura 21): 
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Figura 21 - Pedagogia da alternância para os professores 

 
          Fonte: Caderno de campo (2017). 

 

Do grupo de professores entrevistados, somente um realizou críticas à 

sua prática, pois, segundo ele, esta pedagogia não é aplicada na sua integralidade. 

Não se utilizam de todos os seus princípios para a efetivação da formação em 

alternância. Gerava uma sobrecarga de trabalho no tempo Escola e distanciamento 

e inatividade no Tempo Comunidade.  

Ressalto que a escola está inserida em um assentamento da reforma 

agrária e uma parte dos educandos são assentados do próprio assentamento onde 

se localiza a escola. As distâncias das comunidades rurais realmente é um problema 

enfrentado pelos docentes, no entanto, para os estudantes à época, o acesso a suas 

residências não era um problema, pois além do financiamento para ida do professor 

a sua comunidade, tinha fácil acesso para uma parte deles, como pude perceber ao 

visitar os egressos para realização desta pesquisa.  
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Uma das premissas dessa metodologia é que haja um acompanhamento 

das atividades dos educandos durante o tempo que esteja inserido em suas 

comunidades. A diferença com a Educação à Distância se dá na continuidade e na 

descontinuidade do tempo pedagógico.  

A Educação à Distância não possui continuidade nas práticas 

pedagógicas. O estudante encontra-se em um polo universitário ou escola, ocorrem 

as aulas e, logo em seguida, retornam para sua casa apenas com algumas 

atividades ou com o próximo encontro marcado. Quanto à alternância, na prática 

pedagógica, há uma continuidade desse tempo, inclusive com a ida do formador à 

comunidade. Apenas um professor falou com muita ênfase que visitou todos os 

estudantes. Desde a cidade de Rorainópolis, no extremo sul de Roraima, até a 

cidade de Bonfim, na divisa com a Guiana e nas proximidades com a Venezuela.  

Para Gimonet (2007), 

 

não basta uma formação de tipo escolar ter alguma relação com uma área 
profissional para ser qualificada como alternada. Convém não confundir a 
formação por alternância e a formação em tempo parcial! É verdade de que 
a confusão é fácil e alegremente estabelecida. Não basta mandar alunos no 
mundo da produção através de alguns estágios, ou, até mesmo, de fazer 
suceder-se tempos de trabalho prático e tempos de escola, sem nenhuma 
relação entre si, para que exista uma formação alternada. 

 

Esse mesmo autor classifica a alternância em três grandes tipos. O 

primeiro deles é chamado de “falsa alternância”. O segundo de “alternância 

aproximativa” e, por fim, a “alternância real”. 

A falsa alternância ocorre quando são realizados cursos de formação e o 

estudante realiza algum estágio em uma empresa ou quando a formação é dividida 

em alguma atividade prática em um tempo de estudo, no entanto, sem nenhuma 

ligação entre estes dois espaços (GIMONET, 2007). 

Na alternância aproximativa, ocorre uma associação entre os dois 

espaços, o tempo do trabalho e o tempo do estudo, no entanto, os estudantes 

permanecem somente como observadores e não possuem os meios que os 

capacitem para agirem na sua realidade.  
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Trata-se, portanto, de uma soma de atividades desconexas entre os dois 

momentos, inicialmente pensados como formação. Já a “alternância real” que pode 

ser chamada também de “alternância integrativa”, não se baseia apenas numa troca 

de tempos de formação entre a teoria e a prática, mas busca criar um processo de 

interação e conexão entre dois momentos. Insere o educando como ator na sua 

realidade e põe em evidência o projeto individual do educando (GIMONET, 2007). 

O quadro abaixo sintetiza a concepção de alternância para o grupo de 

professores entrevistados. Mencionam, majoritariamente as suas contribuições do 

que a sua crítica. A alternância foi um dado encontrado ao longo desta pesquisa que 

explica uma das razões para a taxa de sucesso do curso, pois permitiu o estudo e a 

permanência na comunidade pelos estudantes.  

De uma taxa de sucesso de mais de 90 % na primeira turma, financiada 

pelo PRONERA, houve uma redução para menos de 50% na segunda turma ao se 

transformar em curso regular da universidade e não mais financiado pelo 

PRONERA. Além de outras questões, a alternância foi responsável pela 

permanência dos jovens camponeses no curso, ao mesmo tempo que cuidavam das 

suas propriedades. Sobre esse item, veremos com mais detalhes ao me referir sobre 

a experiência da pedagogia da alternância a partir da fala dos estudantes (Quadro 

13). 

 
        Quadro 13 - Pedagogia da alternância para os professores 

Sistematização das entrevistas dos professores por 
frequência 

Tema: Pedagogia da Alternância 

Temática trabalhada: Pedagogia da 
Alternância 

Tema chave Freq. 

01. Desenvolver suas atividades de campo 
associada à educação e a seus estudos. 
A pedagogia da alternância nada mais é do 
que você desenvolver suas atividades de 
campo associada a educação e a seus 
estudos. 

 
02. Eles terem a parte teórica e prática 
dentro da instituição e tentar transformar 
aquele conhecimento em prática na sua 
comunidade. 
Aprenda a teoria e leve essa teoria para a 
prática dentro da sua comunidade. 
03. É essencial a pedagogia da alternância. 
Você vai unir a teoria e a prática. 

Articulação 
entre teoria e 
prática 

03 
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01. Ele não pode abandonar a lavoura, ele 
mantém o vínculo. Ele não pode sair. Ele 
mantém o vínculo. 

Respeito ao 
trabalho 
camponês, 
vínculo com a 
terra. 

01 

01. A alternância, principalmente aqui pra 
Roraima, ela é uma forma eficiente da gente 
trabalhar com os alunos, porque nós temos 
aqui grandes distâncias e esse aluno não 
tem a mobilidade que ele tem em outros 
estados. 

Forma eficiente 
de trabalhar 
com os 
estudantes. 

01 

01. Faço críticas a esta pedagogia da 
alternância. 
Ela não é aplicada na sua essência. 
Por mais presente que seja o 
acompanhamento, esse acompanhamento 
não existe de fato.A pedagogia da 
alternância, ela não foi devidamente 
utilizada nos seus princípios. 
Gerava uma sobrecarga de atividade 
quando os alunos estavam aqui presentes e 
gerava todo um ócio e um distanciamento 
quando os alunos estavam no tempo 
comunidade. 

Críticas a 
pedagogia da 
alternância 

01 

  Fonte: Do autor. 

 

Além da articulação entre teoria e prática, outras duas subcategorias que 

apareceram nesta investigação foi o respeito ao trabalho camponês e a forma 

eficiente de trabalhar com os camponeses. O professor abaixo faz a seguinte 

afirmação: 

 

Eu acho importante a alternância porque nesse modelo de filhos de 
agricultores, porque ele não pode abandonar a lavoura, ele mantém o 
vínculo. Ele não pode sair. Ele mantém o vínculo, e outra, também respeita 
também o trabalho dele, porque ele não precisa sair do trabalho. Respeito 
pelo trabalho dele, porque ele sabe que não pode abandonar. Mantém o 
vínculo e uma fonte de renda, né?! É o respeito pelo tempo dele, né?! Do 
mesmo jeito que a gente tem aqui, porque que a gente tem escola à noite? 
Porque tem gente que trabalha durante o dia. 
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O respeito ao trabalho camponês e o vínculo com o lote e com a terra é 

uma característica da alternância como prática pedagógica. Para esse docente, a 

ideia é que a prática docente se baseie no profundo respeito ao trabalho no lote do 

assentado e que esta metodologia proporcione a manutenção desse jovem na sua 

realidade.  

Assim, a ideia é a não retirada total para formação da sua realidade, mas 

que ao mesmo tempo que esteja estudando na universidade possa se vincular e 

contribuir com a produção agrícola e com a organização social e familiar da sua 

propriedade. Para outro professor, “a alternância, principalmente aqui pra Roraima, 

ela é uma forma eficiente da gente trabalhar com os alunos, porque nós temos aqui 

grandes distâncias e esse aluno não tem a mobilidade que ele tem em outros 

estados.” 

Para os estudantes, a pedagogia da alternância significa a possibilidade 

de praticar os conhecimentos na comunidade e contribuir com o trabalho na terra, 

manter o vínculo com a família, trocar conhecimento e, fundamentalmente, 

possibilitar a participação de estudantes – agricultores em processos formativos a 

nível de graduação, como podemos visualizar na figura a seguir (Figura 22). 
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Figura 22 - Pedagogia da alternância para os egressos 

 
             Fonte: Caderno de campo (2017).  
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Realizar atividades práticas na comunidade foi uma das contribuições 

trazidas pela pedagogia da alternância. A perspectiva de receber outros saberes e 

introduzir no lote, mesmo de cunho agroecológico, ainda permanece como uma 

prática difusionista do saber. Nesse caso, a mudança das práticas dos estudantes 

no lote é evidente, como aponta o relato de um dos egressos. Segundo ele, recebia 

o conhecimento correto na universidade e mudava sua prática no lote.  

 

Isso favoreceu muito o trabalho da gente, porque o tempo chamado tempo 
comunidade, a gente tinha que botar em prática tudo aquilo que a gente 
aprendeu na sala de aula e era recomendação dos professores. A gente 
tinha que levar aquilo no pé da letra. Eu, não precisava nem os professores 
falar pra mim porque eu já saia de lá, metia calça e já ia pra enxada. Eu já ia 
colocar algumas coisas, fazendo aqueles experimentos que já tinham 
passado pra mim na sala de aula. Eu já ia fazendo aquilo. Pra mim, foi um 
aprendizado. Sinceramente, não me arrependo nenhuma vez de [não] ter 
feito opção por outro curso que eu tive a oportunidade. Meu primeiro 
vestibular eu passei pra agronegócio, mas eu cancelei. Cancelei porque 
quando eu fiz a matrícula, 300 reais, aí quando eu cheguei na Escola 
Agrotécnica, tava o seletivo pra técnico em agropecuária e eu fiz. Passei. Ai 
fui lá na Estácio e cancelei. Eu digo, o caminho vai ser esse aqui. Não é o 
agronegócio. Já era o Técnico em Agropecuária que já tinha mais uma raiz 
comigo. Aí quando chegou a agroecologia, com o incentivo da profª. 
Daniele, então eu me achei. (Francisco) 
Ajudou muito, porque mesmo quando eu tava lá, eu tava aprendendo muita 
coisa. Quando eu vinha pra cá eu via que tava tudo errado. Quando eu tava 
lá eu aprendia o certo. Aí o que nós tava fazendo no lote tava errado, mas 
era bom. 

 
Para esse outro egresso o conhecimento teórico obtido no curso é 

desvinculado da prática chegando a afirmar que aquilo que via na teoria era 

completamente diferente da sua prática, como se percebe no relato abaixo: 

  

É importante porque além da pessoa aprender a parte teórica, nessa parte 
que nós ficamos no interior, a gente começa a pegar essa teoria e 
transformá-la em prática. Seria muito importante isso nesses outros cursos 
que tem já da Agronomia, da Zootecnia. Deveria haver uma possibilidade do 
aluno ter essa questão da prática. A gente fica dentro da sala de aula. A 
gente aprende muito a teoria. Teoria, a gente sai, mas quando chega na 
hora da prática, é totalmente diferente. Então é muito importante a questão 
da alternância. 
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Manter o vínculo com a família é uma característica importante quando se 

trabalha com a formação de camponeses, principalmente fora do seu espaço, como 

por exemplo, na cidade. Retirar os estudantes dos assentamentos e comunidades 

rurais para realizar processos formativos possui uma série de implicações, como, por 

exemplo, a perda de identidade e o vínculo com o lote e com a terra. Há de pensar 

na alternância como um processo formativo e de manutenção do jovem no campo.  

O relato do estudante abaixo mostra a necessidade de manter o vínculo 

familiar através da alternância, ao mesmo tempo em que utilizava este tempo para, 

segundo ele, praticar o que aprendeu no seu lote.  

 

Eram 30 dias aqui e 20 lá. Depois mudou. No meu caso foi bom porque a 
maioria dos caras que fez Agroecologia já tinha família, né?!  Aí se você 
ficar de olho o tempo todo lá e a família em casa, você chegar e às vezes 
você não conseguia assimilar, com preocupação. Aprender, preocupado em 
casa. Então, essas coisas. 20 dias eu vinha para tirar a saudade e você 
praticar o que aprendeu lá. Já ir treinando. Muitas vezes passava os 
trabalhos já pra você mesmo tirar a conclusão em casa. 
O vínculo familiar, os amigos, a comunidade, principalmente o vínculo 
familiar. A gente chegava, mesmo eu indo para Manaus, eu tinha uma 
novidade para contar. Rapaz, tu lembra da história do pé de amendoim que 
eu pensava que era uma árvore cheia de amendoim. O assunto que tinha 
era boi, era produção da banana e eu ficava voada, porque as minhas 
conversas eram totalmente diferente. Aí eu ia pra um grupo, tava falando 
como que ia caçar. Aí um dia eles falando da produção do amendoim, ai eu 
criei, eu realizei, um pé de amendoim deve ser lindo. Eu lembrei do pateta, 
num tem o desenho que ele come um amendoim e vira um super-herói? Eu 
pensei que era daquele jeito e besteira minha de falar. 

 

Contribuir com o trabalho camponês foi outro fator identificado ao longo 

da pesquisa. A partir da alternância, tinham tempo para trabalhar na terra e 

contribuir com o desenvolvimento do lote e retornar para a família. 

 

Era é viável como foi pra nós. Pessoas casadas que tem família. Essa é 
uma forma assim muito ótima pra trabalhar com aquelas pessoas que 
querem realmente, mas que não tem muito tempo todo dia pra tá em sala 
de aula. 
Teve seus bons e maus. A parte boa era que a gente tinha um tempo em 
casa pra ajudar na terra. Ajudar a mãe e tudo. A parte ruim é que requeria 
muito da gente somente os 20 dias na escola. Os 20 dias era muito corrido. 
Tinha noite que a gente não dormia. Teve tempo no começo que era 15 
disciplinas no tempo universidade. Foram 15 no começo. Era por módulo. 
Três módulos era um semestre. Eu que no primeiro semestre, eu perdi o 
primeiro módulo. Entrei no segundo. Então, tinha que recuperar o primeiro 
módulo. O tempo comunidade que era o tempo casa e o segundo módulo. 
Tudo no segundo. Foi puxado pra conseguir.  

Essa agroecóloga era residente do PA Nova Amazônia, onde se localiza a 

Escola Agrotécnica. A relação com a escola é de muita proximidade, pois sua família 
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participou de toda a luta para a conquista da terra. Esteve acampada e participou 

também da discussão do assentamento para ceder a sede da fazenda para a 

Universidade Federal. Para ela e sua família o tempo comunidade deveria ser mais 

forte e mais articulado e com a presença de outros professores da EAGRO.  

Em conversa realizada com a sua mãe, a mesma fala que disponibilizou o 

seu lote para atividades práticas. Menciona que vieram algumas vezes, mas logo 

finalizaram as atividades. 

Abaixo temos um quadro com a sistematização das falas dos egressos 

acerca da alternância e a frequência das temáticas que surgiram a partir dos 

diálogos realizados (Quadro 14). 

 
Quadro 14 - Pedagogia da alternância para os egressos do curso 

Sistematização das entrevistas dos estudantes por frequência 
Tema: Pedagogia da alternância 

Pedagogia da alternância Tema chave Fre. 

01. Praticar o que aprendeu. 
 
02. Algumas coisas você tinha que 
colocar em prática. 
A agroecologia foi entrando em prática 
aos poucos nas nossas regiões. 
03. Isso favoreceu muito o trabalho da 
gente. 
O tempo comunidade, a gente tinha que 
botar em prática tudo aquilo que a gente 
aprendeu na sala de aula e era 
recomendação dos professores. 
Eu, não precisava nem os professores 
falar pra mim, porque eu já saia de lá, 
metia calça e já ia pra enxada. 
Não me arrependo nenhuma vez de 
[não] ter feito opção por outro curso que 
eu tive a oportunidade. 

 
04. Ajudou muito, porque mesmo 
quando eu tava lá eu tava aprendendo 
muita coisa. 
Quando eu vinha pra cá eu via que tava 
tudo errado. Quando eu tava lá eu 
aprendia o certo . Ai o que nós tava 
fazendo no lote tava errado, mas era 
bom. 

 
05. Ela é viável como foi pra nós. 
Essa é uma forma assim muito ótima pra 

Praticar os 
conhecimentos na 
comunidade e contribuir 
para o trabalho 
camponês 

08 
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trabalhar com aquelas pessoas que 
querem realmente. Mas que não tem 
muito tempo todo dia pra tá em sala de 
aula. 
Eu, assim, não tenho nenhuma crítica 
negativa em relação a isso porque 
ajudou muito. 

 
06. A parte boa era que gente tinha um 
tempo em casa pra ajudar na terra. 
A parte ruim é que requeria muito da 
gente somente os 20 dias na escola. 

 
07. É importante porque além da pessoa 
aprender a parte teórica, nessa parte 
que nós ficamos no interior, a gente 
começa a pegar essa teoria e 
transformá-la em prática. 
Seria muito importante isso nesses 
outros cursos que tem já da Agronomia, 
da Zootecnia. Deveria haver uma 
possibilidade do aluno ter essa questão 
da prática. Teoria, a gente sabe, mas 
quando chega na hora da prática, é 
totalmente diferente. Então é muito 
importante a questão da alternância. 
08. Pra nós é muito bom. 

O1. No meu caso foi bom porque a 
maioria dos caras que fez agroecologia 
já tinha família. 
02. O vínculo familiar, os amigos, a 
comunidade, principalmente o vínculo 
familiar. 
03. A expectativa era familiar, você ver 
seus ente querido. 
04. As novidades que a gente levava da 
escola e chegando na comunidade você 
se sentia o bambambam, porque  você 
tá com nível superior. 

Manter o vínculo familiar 04 

01.Participação das pessoas. 
Muitos participaram desse curso devido 
a essa questão da alternância. 

Possibilita a participação 
dos estudantes – 
agricultores 

01 

01. Um dos pontos positivos pra questão 
da alternância é exatamente essa 
questão de conhecimento. Você tá 
levando e trazendo conhecimento. 
A questão da alternância é mais a 
questão da participação, tanto é que aí a 
gente viu a nova turma, entraram 45, a 
nova turma e só tem 17, agora só tem 

Trocas de conhecimento 01 
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15. Então é uma defasagem (evasão) 
muito grande. 

Era pra dar um descanso. 
Era pra ter um descanso para eles e um 
descanso nosso. 
Nós trazia material pra casa nesse 
período de tempo. 

Descansar 01 

  Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Para as famílias, a alternância aparece como a possibilidade da união 

entre a teoria e a prática nos lotes dos assentamentos onde os egressos residiam. 

Possibilitava uma intensa dedicação a atividades teóricas no tempo escola e inseria 

novas práticas apreendidas ao longo do Tempo em que permaneciam na Escola 

Agrotécnica (Quadro 15). 

 

Quadro 15 - Pedagogia da alternância para as famílias 

Tema: Pedagogia da Alternância  

Unidade de registro Codificação 

A importância disso, que eu ouvi dela é assim: parte 
teórica e parte prática. A teórica, o que que ela ia fazer? 
Ela ia ler os livros que o professor ia repassar pra ela. 
Tudo aquilo lá dentro de sala de aula. Aqui no campo na 
propriedade ela ia executar aquilo que ela fez lá, o que ela 
aprendeu lá dentro ou escrito lá. Qualquer coisa que ela 
aprendeu dentro de sala de aula, ela tentava botar em 
prática aqui dentro da propriedade. 

União entre teoria 
e prática 

É bom, porque ela tando (estando) lá na escola, ela sabe 
que o dever dela é estudar. Ela vai tá lá. Ela vai tá 
estudando. Passou o dia na escola, à noite ela tá fazendo 
as tarefas dela. 

Estudo intensivo 

Era bom porque quando ele vinha pra cá ele fazia essas 
coisas. Plantava aqui. Quando voltava de lá já tava dando 
fruto, essas coisas. Era bom. 

Tempo para 
trabalho na terra. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Esse capítulo teve como objetivo apresentar a discussão atual acerca da 

educação em Agroecologia no Brasil e suas práticas realizadas a partir de um 

estudo de caso com os egressos do curso de Tecnólogo em Agroecologia da UFRR, 

seus docentes e as famílias dos egressos do curso. 
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6 AGROECOLOGIA E PRÁTICA PROFISSIONAL DO AGROECÓLOGO: O QUE 
PENSAM OS DOCENTES, OS AGROECÓLOGOS E AS FAMÍLIAS 

 

O último capítulo desta tese discute a trajetória da Agroecologia no Brasil 

e suas diferentes vertentes teóricas para em seguida conhecer o que pensam os 

sujeitos dessa pesquisa acerca deste tema. Com essa discussão apresentarei o 

retrato da prática e inserção profissional dos egressos do curso de Tecnólogo em 

Agroecologia da UFRR.  

 

6.1 Trajetória da Agroecologia no Brasil 
  

Antes de iniciar um debate acerca do que pensam os docentes, 

agroecólogos e as famílias daqueles que passaram pelo processo formativo, faz-se 

necessário compreender a trajetória da Agroecologia e sua inserção em diferentes 

organizações sociais e instituições públicas brasileiras, como por exemplo, na 

educação formal de nível superior com o objetivo de formar camponeses. 

Essencialmente, a Agroecologia surge de uma profunda crítica a um 

modelo de agricultura convencional baseado na exploração predatória dos recursos 

naturais a partir da produção agrícola. A partir da II Guerra Mundial novos modelos 

agrícolas embasados pela Revolução Verde buscam intensificar o uso de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos e o aumento da produção agrícola a partir do 

crescente consumo de insumos agrícolas promovendo a dependência dos 

agricultores junto a grandes conglomerados agroindustriais. A perspectiva da 

industrialização do campo surge como uma nova vertente para produção agrícola 

brasileira.  

Costa (2017) afirma que no caso brasileiro, a partir dos anos de 1960, 

subsídios públicos passaram a ser disponibilizados via crédito rural para os 

agricultores que eram pressionados a modernizar seus sistemas de produção, pelas 

universidades e outras instituições públicas para atenderem as demandas do capital 

industrial. O setor da agricultura que priorizava a autonomia e a independência de 

insumos externos, agora via seus sistemas de produção sendo artificializados pelo 

uso de produtos químicos e mecânicos. 

  



159 
 

Para Guhur e Toná (2012), o movimento de contestação da revolução 

verde surgiu no Brasil com o movimento de agricultura alternativa voltado 

inicialmente a um grupo de intelectuais das Ciências Agrárias, permanecendo nesse 

grupo até meados da década de 1980.  

Desse período temos alguns marcos teóricos na crítica à Revolução 

Verde, como José Lutzemberguer, ao lançar o Manifesto Ecológico Brasileiro em 

1976. Nele, o autor discute a crise energética e de matérias primas ocasionados 

pela sociedade industrial. Estando em uma sociedade de recursos finitos, rejeita o 

consumo como premissa básica da sociedade capitalista. 

Costa (2017) afirma que outro marco na trajetória da crítica ao modelo de 

agricultura convencional foi Adilson Paschoal ao estudar o efeito dos agrotóxicos 

nos agroecossistemas. Além deste autor, outros pesquisadores brasileiros são 

referência nesta trajetória, tais como: Ana Primavesi, ao conceber o solo como 

organismo vivo e a crítica a tecnologias não apropriadas ao local; Machado e 

Machado Filho, ao desenvolver o método Pastoreio Racional Voisin (PRV); e 

Sebastião Pinheiro, que ganhou destaque ao denunciar a contaminação por uso de 

agrotóxicos e desenvolver novas tecnologias para a produção ecológica. 

Além desses marcos, os Encontros Brasileiros de Agricultura Alternativa 

(EBAA) realizados na década de 80, marcaram também o momento inicial da crítica 

ao modelo de agricultura com o uso intensivo de insumos químicos. Para Luzzi 

(2007), o movimento de agricultura alternativa foi importante ao denunciar as 

consequências ambientais, econômicas e sociais do modelo tecnológico dominante. 

Esse movimento foi detentor de uma série de experiências e pessoas com diferentes 

objetivos, mas em busca de transformações sociais mais profundas.  

  



160 
 

A crítica inicial construída pelos EBAAs era uma crítica mais de cunho 

técnico, como por exemplo, uma agricultura alternativa que utilizasse a técnica em 

equilíbrio com o meio ambiente. Mesmo com os avanços na discussão de uma 

agricultura alternativa e sustentável, nesses encontros 

 
as disputas pelo controle do movimento impediram que se avançasse na 
construção de uma articulação nacional envolvendo a diversidade de atores 
sociais que participavam das discussões do movimento de agricultura 
alternativa. A pequena quantidade de experiências produtivas existentes, 
aliada a baixa aceitação das tecnologias alternativas, dificultou o avanço do 
movimento e a incorporação da temática pelos movimentos sociais rurais e 
instituições do estado. A crítica que persistia era que existia “muito discurso 
e pouca experiência prática”. O enfoque predominante era na tecnologia, 
visando substituir o pacote tecnológico da Revolução Verde (LUZZI, 2007, 
p. 36). 

 

Além dos EBAAs, os Projetos de Tecnologias Alternativas da FASE (uma 

Organização Não Governamental) também contribuíram para o debate 

agroecológico no Brasil na década de 1980 (LUZZI, 2007).  

O termo agroecologia passou a ser amplamente utilizado no Brasil 

somente a partir de 1989, com a publicação do livro do Miguel Altieri, “Agroecologia, 

as bases científicas da agricultura alternativa”, e a partir da década de 90 com as 

Organizações Não Governamentais, e no final da década de 90 e início dos anos 

2000, com a forte presença dos movimentos sociais na discussão e construção da 

Agroecologia (GUHUR; TONÁ, 2012). 

Desde 2003 são realizados no Brasil os Congressos Brasileiros de 

Agroecologia (CBA). Evidenciam novas temáticas ao discutir a Agroecologia. Sua 

realização é bianual e se realiza em diversas partes do Brasil. O último realizado 

(2017) foi em Brasília com o tema “Agroecologia na transformação dos sistemas 

agroalimentares na América Latina: memórias, saberes e caminhos para o bem 

viver”. A próxima edição do evento será realizada em 2019, em Aracaju, SE. Abaixo 

apresento a evolução dos temas dos eventos desde a primeira edição com o intuito 

de mostrar a evolução das temáticas discutidas nos eventos 

 

I congresso: conquistando a soberania alimentar; 

II congresso: sociedades construindo conhecimentos para a vida; 

III congresso: agrobiodiversidade para sociedades sustentáveis; 

IV congresso: construindo horizontes sustentáveis; 

V congresso: agroecologia e territórios sustentáveis; 
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VI congresso: agricultura familiar e camponesa: experiências passadas e 

presentes, construindo um futuro sustentável; 

VII congresso: ética na ciência: agroecologia como paradigma para o 

desenvolvimento rural; 

VIII congresso: cuidando da saúde do planeta (CAPORAL, 2013) 

IX congresso: diversidade e soberania na construção do bem-viver. 

 

Do primeiro congresso surgiram duas organizações no âmbito da 

agroecologia de abrangência nacional. São elas: a Articulação Nacional de 

Agroecologia, fundada em 2002, e a Associação Brasileira de Agroecologia, criada 

em 2004. (GUHUR; TONÁ, 2012). 

A política pública de Agroecologia é historicamente recente, pois entra de 

fato na instância da política pública no primeiro mandato do Presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva. Setores da sociedade que estavam ausentes da construção, execução 

e participação na política pública, passaram a fazer parte de diversas comissões e 

fóruns ministeriais e interministeriais. A pesquisa, o ensino, a extensão, a segurança 

alimentar e o crédito agrícola passaram a inserir a Agroecologia como conceito 

chave nas diferentes políticas públicas desses setores. (MOURA, 2017). 

Na pesquisa, o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) junto com o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) lançaram 

edital em conjunto com interface com a extensão rural que buscava trabalhar com a 

agricultura familiar, mas que abria a possibilidade de trabalhar com a agroecologia.  

Em 2009, lançam um novo edital em que estava explícita uma linha 

específica para estudos e pesquisa sobre metodologia e extensão rural de cunho 

agroecológico. Em 2010, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), o Ministério da Educação (MEC) e o Ministério de Ciência e Tecnologia 

lançaram um edital para criação de grupos de agroecologia nos institutos federais e 

escolas vinculadas.  

No âmbito da Empresa Brasileira de Pesquisa agropecuária (EMBRAPA), 

em 2005, realizou-se uma reunião de trabalho sobre Agricultura de base ecológica 

com a participação dos movimentos sociais, instituições públicas e a Articulação 

Nacional de Agroecologia. Nesse mesmo ano, criou-se um Grupo de Trabalho em 

Agroecologia que preparou o plano de Agroecologia transformado no Marco 

referencial em Agroecologia lançado no ano seguinte, em 2006 (MOURA, 2017). 
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Na extensão rural, a Agroecologia aparece pela primeira vez como ponto 

chave do cotidiano da assessoria técnica realizada pelos profissionais responsáveis 

por essa assessoria, junto aos camponeses. A Política Nacional de Assistência 

Técnica e extensão Rural estabeleceu como objetivo geral: 

 
Estimular, animar e apoiar iniciativas de desenvolvimento rural sustentável, 
que envolvam atividades agrícolas e não agrícolas, pesqueiras, de 
extrativismo, e outras, tendo como centro, o fortalecimento da agricultura 
familiar, visando a melhoria da qualidade de vida e adotando os princípios 
da Agroecologia como eixo orientador das ações (BRASIL, 2007, p. 9). 

 

No ensino em agroecologia houve uma série de avanços no sentido de 

inserir a temática da agroecologia como componentes curriculares em diversos 

cursos técnicos e tecnológicos, e ainda a criação de mais de 100 cursos em que a 

agroecologia permeia suas práticas pedagógicas. A criação de cursos de graduação 

em Agroecologia foi outro marco por inseri-la nas universidades públicas brasileiras.  

Outra contribuição importante foi a do Programa Nacional de Educação 

na Reforma Agrária, com a criação de cursos técnicos, graduação e de pós-

graduação com a temática da Agroecologia. Ressalto que passei por esse processo 

de formação financiado pelo PRONERA/ MDA/INCRA ao ser formado pelo Programa 

Residência Agrária. Concluí uma especialização em Educação do Campo e 

Agricultura Familiar e Camponesa pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) em 

conjunto com a UFRRJ, UFSM e a UNICAMP.  

No crédito agrícola houve, em 1995, a criação do Programa Nacional de 

Fortalecimento da agricultura familiar, fruto da luta dos movimentos sociais e 

sindicais. Em 2003, a partir de uma reivindicação da Articulação Nacional de 

Agroecologia, teve a inserção de duas novas linhas de crédito, uma para floresta e 

outra especificamente para Agroecologia, o PRONAF Agroecologia. Na segurança 

alimentar e nutricional, a partir dos anos 2000, o Brasil ingressou de vez na garantia, 

via política pública, ao direito humano a alimentação adequada (DHAA).  

Como marco desses avanços houve a aprovação da Lei orgânica de 

Segurança Alimentar Nº 1346/2006, que instituiu o Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar (SiSan); a Lei Nº 11.947 que ampliou a alimentação escolar e garantiu que 

os agricultores familiares destinassem seus produtos para as escolas públicas e 

30% do valor da compra deveria ser desses agricultores.  
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Além disso, incluiu o Direito humano à alimentação adequada no art. 6º 

da Constituição Federal/ 1988 com a Emenda constitucional Nº 64 de 2010 

(MOURA, 2017). 

 

6.2 Definição de Agroecologia - o que diz a teoria e os envolvidos na pesquisa 
 

Inicio discutindo com Capoeral e Azevedo (2011) acerca do que eles 

apresentam como não sendo Agroecologia. Mesmo que Agroecologia nos remeta a 

estilos de agricultura menos agressivo ao meio ambiente, é importante que não se 

confunda com agricultura alternativa. É comum confundir a Agroecologia com a 

adoção de tecnologias adequadas ambientalmente, agricultura que não usa 

agrotóxicos ou uma agricultura que busca substituir insumos.  

Os autores citam frases que são utilizadas erroneamente e que não 

refletem a dimensão da Agroecologia como um novo paradigma, tais como: “existe 

mercado para Agroecologia”, “Agroecologia produz tanto quanto a agricultura 

convencional”, “a Agroecologia é menos rentável que a agricultura convencional”, 

“Agroecologia é um novo modelo tecnológico”. E ainda, “Agroecologia é uma política 

pública”, “Agroecologia é um movimento social” ou “feira agroecológica”. Se 

compreendermos a Agroecologia como um enfoque científico ou como uma nova 

matriz disciplinar, essas frases e essas experiências podem colaborar, mas não 

representam a amplitude da Agroecologia como ciência. 

Se essa descrição não representa a Agroecologia, qual o conceito 

apresentado pelos autores? Para eles, 

 
a Agroecologia busca integrar os saberes históricos dos agricultores com os 
conhecimentos de diferentes ciências, permitindo tanto a compreensão, 
análise e crítica do atual modelo do desenvolvimento e de agricultura, como 
o estabelecimento de novas estratégias para o desenvolvimento rural e 
novos desenhos de agriculturas mais sustentáveis, desde uma abordagem 
transdisciplinar e holística (CAPORAL; AZEVEDO, 2011, p. 89). 

 

Afirmam que a Agroecologia é entendida como um enfoque científico que 

busca apoiar o processo de transição de uma agricultura convencional para formas 

de agriculturas sustentáveis. 

Além das diferentes abordagens da Agroecologia, é objetivo desta tese 

compreender a sua definição pelos professores que ministraram alguma disciplina 

no curso de Agroecologia, pelos egressos do curso de Agroecologia e ainda pelas 
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famílias visitadas. Mostro, a partir desses relatos, o que pensam e ainda suas 

concepções acerca da Agroecologia.  

Mostro ainda a prática profissional do Agroecólogo formado a partir das 

concepções de Agroecologia dos três sujeitos envolvidos nesta pesquisa. Ressalto 

que a teoria da Agroecologia e de outros conceitos que permeiam esta pesquisa 

estão sendo dialogados diretamente com os dados coletados, pois o vivido, o 

praticado e o experimentado, pode ser percebido a partir das diferentes teorias, as 

quais estão vinculados. Isso se percebe a partir da prática cotidiana. Trata-se do 

“que fazer” pedagógico que poderemos observar e compreender como a 

Agroecologia se constrói. 

Para a maioria dos professores sujeitos desta pesquisa, a Agroecologia 

se confunde e é apresentada como sinônimo de agricultura sustentável, produção 

orgânica e produção de alimentos.  Este tema aparece como fala recorrente em 

todas as entrevistas. Para eles, o significado da Agroecologia aparece organizado 

no quadro abaixo (Quadro 16): 

 

Quadro 16 - Definição de Agroecologia pelos professores 

Sistematização das entrevistas dos professores por frequência 
Tema: Agroecologia 

Temática trabalhada 
Tema 
chave 

Freq. 

01. Agroecologia pode ser entendida num formato mais 
amplo. Tá diretamente relacionado a uma qualidade mais 
saudável de vida, respeitando o meio ambiente. É uma 
inserção positiva do homem nas condições de ambiente e 
não simplesmente de um formato exploratório, produtivista. 
É a produção mantida ao longo do tempo em harmonia 
com esses atores todos que estão envolvidos. 

 
02. É saber explorar. Poder extrair daquele meio a 
condição que você tem pra sua sobrevivência. 

 
03. Agroecologia é você procurar produzir da maneira mais 
possível em equilíbrio com o ambiente sem causar muito 
impacto no ambiente com produtos que não sejam muito 
agressivos. 

 
04. Produzir alimentos, tendo lucro, que é economia, 
respeitando o ambiente, não degradando e pensando no 
social, no ser humano que tá trabalhando com você. 

 
05. Agroecologia é uma forma de você tá trabalhando na 

Agricultura 
sustentável, 
produção 
orgânica, 
produção de 
alimentos 

07 
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agricultura tirando a sua existência. 
É você trabalhar, é tirar o seu sustento da agricultura, mas 
permanecendo conforme o ambiente. 
Não agredindo a natureza. Trabalhando intercalados, 
preservando e tirando o seu sustento. 

 
06. Buscar produzir, mas dentro de parâmetros 
sustentáveis. 
Produzir, mas respeitando o bem estar animal; boas 
práticas de manejo dos animais. 
Porque a produção tem que existir, animal e vegetal, mas 
a gente tem que buscar fazer isso de maneira sustentável, 
de forma que a gente não esgote os recursos; 

 
07. Trabalhar o meio ambiente de uma forma mais 
sustentável. 
Conseguir trabalhar junto ao meio ambiente de uma forma 
mais sustentável. 
Se você trabalha com critério, você consegue fazer com 
que ele seja sustentável. Quando eu falo em critério, eu 
falo em usar a dose certa do veneno, a dose certa do 
adubo e etc. 

01.É uma exploração racional dos nossos recursos 
naturais. 

 
02. Saber extrair da natureza a forma de você sobreviver, 
porém respeitando e convivendo com as pessoas que 
estão ali do seu lado, na sua propriedade. 
 
03. A Agroecologia pra mim, vamos dizer assim, pra mim, 
ela me impõe o respeito que eu tenho que ter pela 
natureza. O respeito à natureza. 
Esse respeito, o meu respeito pela natureza vem 
misturado com amor. (...) primeiro tem que começar a 
respeitar. Respeitar é obrigatório. 

Preservação 
e 
conservação 
dos 
recursos 
naturais 

03 

01.A agroecologia é a convivência. É você saber conviver, 
principalmente, aproveitando todas as potencialidades que 
a biodiversidade nos oferece. Ter uma convivência com a 
natureza e a sociedade. 

Convivência 01 

01.Agroecologia é filosofia. É agricultura filosófica. É 
filosofar agricultura. Aquela que te permite ficar nesse 
planeta. Te permite alimentar o teu corpo, tanto alimentar o 
“buxo”. Alimentar a parte física, a parte química, como 
alimentar a parte espiritual através da beleza, porque os 
campos são lindos. 

Filosofia 01 

01.Na questão da produção animal, eu vejo também o 
outro viés da agroecologia. Eu vejo você produzir, mas 
respeitando o bem-estar animal; boas práticas de manejo 
dos animais. Eu enxergo dessa forma. 

Bem-estar 
animal 

01 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Para a grande maioria dos professores entrevistados, a Agroecologia está 

relacionada com a agricultura sustentável, produção orgânica e a produção de 

alimentos. Trata-se, então, de uma exploração dos recursos naturais da sua 

propriedade, de forma sustentável, utilizando conceitos e práticas de agricultura 

orgânica para produção de alimentos. Ao mesmo tempo em que ressalta os 

aspectos da sustentabilidade e da qualidade de vida, busca a produção de forma 

sustentável em harmonia com os sujeitos envolvidos na produção.  

Essa característica da Agroecologia se faz presente na fala dos docentes 

ao afirmar que a “Agroecologia é você procurar produzir da maneira mais possível 

em equilíbrio com o ambiente sem causar muito impacto no ambiente com produtos 

que não sejam muito agressivos.” Dois elementos são fundamentais nessas falas: 

manter a produção vegetal e a produção de alimentos ao mesmo tempo em que 

diminui os impactos sobre os recursos naturais presentes na propriedade. 

A noção de agricultura sustentável é recorrente na fala de todos os 

entrevistados. Há uma relação intrínseca entre agricultura sustentável e 

Agroecologia, segundo a fala dos professores. A figura abaixo estrutura melhor esta 

concepção de Agroecologia apresentada pelos professores marcada pela prática de 

uma agricultura alternativa e não um campo científico ou uma nova área do saber ou 

um movimento social (Figura 23). 
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Figura 23 - Definição de Agroecologia para os professores

 
                           Fonte: Caderno de campo (2017). 

 

A fala do docente abaixo retrata essa noção de “exploração racional dos 

recursos naturais”, uma prática de agricultura que busque a produtividade, ao 

mesmo tempo em que respeita o meio ambiente e busca uma melhor qualidade de 

vida. 

 

Agroecologia pode ser entendida num formato mais amplo. Um 
posicionamento diferenciado em relação a essa interação do ser humano 
com o meio ambiente, com os recursos, com a sustentação desses recursos 
e tá diretamente relacionado a uma qualidade mais saudável de vida, 
respeitando o meio ambiente. É uma exploração racional dos nossos 
recursos naturais. É uma inserção positiva do homem nas condições de 
ambiente e não simplesmente de um formato exploratório, produtivista, 
como a gente tem até hoje. É importante a produtividade, produtividade, 
não... a Agroecologia você não vê isso. A Agroecologia você vê o aspecto 
da qualidade da sustentabilidade. É a produção mantida ao longo do tempo 
em harmonia com esses atores todos que estão envolvidos. 

 

Para os estudantes, a concepção de agroecologia como agricultura 

sustentável e agricultura orgânica, ou como técnica também é recorrente. Tais 

termos aparecem na fala da maioria dos entrevistados, como se pode perceber no 

quadro abaixo (Quadro 17). 
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Quadro 16 - Definição de Agroecologia para os egressos 

Sistematização das entrevistas dos estudantes por frequência 
Tema: conceito de Agroecologia 

Agroecologia Tema chave Frequência 

01. Se você encarar a agroecologia como 
uma coisa só, você leva ela para o 
orgânico, mas se você for explicar ela, o 
fundamento dela, aí é que chega nessas 
situações que a agroecologia é um 
conjunto de técnicas agroecológicas 
sustentáveis que você pratica. 

 
02. O conceito de agroecologia é você 
poder usufruir o que a propriedade tem. 
Primeiramente tem disponível pra você 
produzir o tipo de cultivar. 

 
03. Agroecologia é você fazer correto, da 
maneira correta. Você saber que você não 
vai prejudicar o próximo. Se você vai fazer 
um tipo de cultivar e que vai beneficiar 
tanto a sua saúde e que daqui mais alguns 
dias você vai aproveitar esse alimento que 
é saudável. Agroecologia é bem eclética. É 
específica não, mas acima de tudo ela 
quer um benefício único que é a saúde 
tanto do ecossistema, né?! Você saber que 
você poder usufruir aquilo sem nenhum 
risco à sua vida. 

 
04. A partir do curso de Agroecologia eu 
acredito que eu aprendi a plantar de modo 
diferente porque a gente plantava, mas de 
modo errado. O primeiro modo de lidar 
com a terra foi fazer a análise do solo. 

 
05. Trabalhar pelo meio orgânico. Não 
usar químicos. Procurar usar mais o 
orgânico mesmo, que nem usar o húmus 
que a gente sabe pra que vai servir, que 
até então nem eu sabia. 

 
06. Agroecologia pra mim é uma forma de 
trabalhar, digamos que correto, buscando 
do jeito que a agricultura hoje em si tá, 
muito desenvolvida, só que levando muitos 
produtos de forma, no caso, eles buscam 
só o olhômetro, um alimento bonito, bem 
formado, só que não vê a consequência 
dele. Então, o nosso curso pode, é pra ver 

Agricultura 
sustentável e 
produção orgânica 

07 
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essa consequência do produto. Levar um 
produto de melhor qualidade pra mesa de 
todos. 

 
07. Ela é a base, né, da família. Ela é para 
sustentar, para sustentar a família. 

01.Hoje, a agroecologia, ela, eu sei que ela 
é uma ciência que envolve. São várias as 
atividades ou vários conceitos de 
agricultura.  

 
02. Rapaz, hoje em dia tá sendo uma vida, 
porque é em cima disso que a gente tá 
trabalhando, mas é uma área que tem 
muitos ramos pra poder trabalhar e lá 
dentro da FEMARH. Atualmente tá 
abrangendo vários setores. Dá pra 
trabalhar em vários setores. Tanto lá como 
no IBAMA. 

 
03. É tudo aquilo que a gente vive no dia a 
dia, mas que passa despercebido. É uma 
forma de fortalecer e de concretizar aquilo 
que muitos anos a natureza vinha 
oferecendo pra gente e é uma forma de 
conhecimento também pra humanidade. 

 
04. Ela é assim, é uma ponte de 
conhecimento. 

Ciência 
Fonte de 
conhecimento 

04 

01 Foi uma reeducação ambiental. Foi um 
processo de conhecimento mesmo. 

 
02. É uma coisa de grande importância na 
minha vida. Tenho prazer em falar isso, 
porque muitas vezes um tem uma 
profissão e ele tem vergonha de dizer. Eu 
não tenho vergonha de dizer que eu sou 
formado em Agroecologia, porque ela me 
deu assim uma dimensão bem maior do 
que a que eu tinha. 

Reeducação 
ambiental 

02 

01. É uma transição, né?! Agroecologia tá 
no meio. A agroecologia não é só a 
questão do orgânico, mas estou falando na 
questão de produção. Mas na questão 
social, ela tá no respeito. Ela tá nesse 
olhar carinhoso. 

Transição 
agroecológica 

01 

01. Nessa situação de você olhar a 
questão de sujeito participativo, ativo. Ela 
também trabalha com isso, porque a 
Agroecologia é feita também das pessoas. 

Questão social 01 
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Ela não é feita só de produtos. Ela é feita 
de pessoas. 
Eu acho que o grande diferencial hoje da 
gente é esse olhar, digamos assim, mas 
como um colega meu falava, é esse olhar 
mais carinhoso. Porque a gente tem que 
se preocupar, né?! Porque a partir do 
momento que você se preocupa, que você 
assume essa responsabilidade, você olha 
com mais carinho praquilo que você vai 
fazer. Com mais dedicação. Nossa colega 
sempre falava isso: “nós temos que fazer 
as coisas com mais carinho”. A 
agroecologia é nada mais que o fato de 
você fazer as coisas de uma forma 
consciente, com respeito, seja a questão 
ambiental, na parte social. Agroecologia é 
isso, a partir do momento que você faz 
uma coisa, uma ação de forma consciente, 
visando uma sustentabilidade naquele 
meio, você tá fazendo agroecologia. Tanto 
é que a agroecologia é praticada há várias 
gerações, mas sem saber se realmente 
aquilo é agroecologia. 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Machado e Machado Filho (2014) afirma que Agroecologia seria uma 

tecnologia para o campo que resgata os saberes da agricultura anterior à Revolução 

Verde e incorpora os saberes técnico científicos da modernidade. Alia ainda a 

Agroecologia com a produção em escala. Foge da perspectiva da pequena 

agricultura ou da agricultura em pequena escala, ou ainda de fundo de quintal. Este 

tipo de agricultura não seria capaz de alimentar o mundo com mais de 7 bilhões de 

pessoas. Sendo assim, ele entende a Agroecologia como: 

 

um método, um processo de produção agrícola – animal e vegetal – que 
resgata os saberes que a “Revolução Verde” destruiu ou escondeu, 
incorporando-lhe os extraordinários progressos científicos e tecnológicos 
dos últimos 50 anos, configurando um corpo de doutrina que viabiliza a 
produção  de alimentos e produtos limpos, sem venenos, tanto de origem 
vegetal como animal, e o que é fundamental, básico, indispensável, em 
qualquer escala. É, pois, uma tecnologia capaz de confrontar o 
agronegócio, em qualquer escala. (MACHADO; MACHADO FILHO, 2014, p. 
36).
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1
Teoria que diz que a saúde das plantas depende do equilíbrio e do desequilíbrio da planta. 

2
Capacidade das matérias orgânicas e inorgânicas se transformarem, sejam por enzimas 

catalisadoras ou pela ação do tempo. 

3
Contrapõe-se à lei da fertilidade decrescente ao afirmar que ao invés da fertilidade decrescer com 

o uso do solo pelas culturas agrícolas, poderá aumentar. 

Afirma ainda que:  

 
A Agroecologia, como nós a compreendemos, dispõe dos 
conhecimentos para superar a monocultura e a quebra da 
biodiversidade, consequências inexoráveis do agronegócio. Assim, como 
se pôde através dela resgatar a cidadania dos pequenos pode-se, 
também, produzir alimentos limpos na escala que a humanidade 
demanda, naturalmente com outros métodos. (MACHADO; MACHADO 
FILHO, 2014, p. 36). 

 
Os pilares desta concepção de Agroecologia como tecnologia para o 

campo são: a teoria trofobiose1, o ciclo etileno, que devido a intensa ação dos 

microorganismos anaeróbios no solo, esse gás torna solúvel o Fósforo (P), 

enxofre (S) e nutrientes vegetais catiônicos como Cálcio e Potássio;  a teoria da 

transmutação2 e a lei da fertilidade crescente3. “A fertilidade do solo, quando 

manejado sem agressão – aração e procedimentos similares – e com técnicas 

que estimulem a biocenose, é crescente, indo a limites ainda não identificados.” 

(MACHADO; MACHADO FILHO, 2014, p. 186). 

A Agroecologia, na perspectiva dialética, contrapõe-se ao agronegócio 

como uma forma nefasta de uso da terra. No agronegócio o técnico apenas segue 

receita e apresenta a mesma prática para todos os agricultores. Não há 

especificidades e micro relações ou características socioambientais específicas e 

territorializadas; não se preocupa com as consequências ambientais, usa a 

monocultura como principal forma de uso da terra e gera uma grande contradição 

de terra e renda; aumenta a marginalização do campo e os problemas da 

urbanização crescente.  

Além disso, pensa em uma “agricultura sem agricultor”. Baseia-se tão 

somente na industrialização e crescente tecnificação do campo. Portanto, a 

antítese da Agroecologia para o autor é a monocultura do agronegócio e a 

agricultura industrial do sistema financeiro. Destruir a biodiversidade com a 

monocultura seria para este autor “o primeiro passo para desertificação, e crime 

de lesa-humanidade” (MACHADO; MACHADO FILHO, 2014, p.158). 
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Esta é uma das vertentes da Agroecologia no Brasil. No entanto, antes 

da Agroecologia se inserir no Brasil como a chamamos hoje, existem duas 

escolas internacionais que são marcos da Agroecologia e ainda influenciaram 

diversos trabalhos e pesquisadores brasileiros.  

Refiro-me à Escola Americana e à Escola Europeia. A primeira possui 

como expoentes, Miguel Altieri e Stephen Gliessman, com uma vertente mais 

agronômica da Agroecologia e a segunda que representa um viés mais 

sociológico e busca caracterizar os camponeses a partir da Agroecologia. Para 

esse grupo o surgimento da Agroecologia se deu a partir da interação entre as 

disciplinas naturais e sociais e com as diversas comunidades da América Latina. 

(GUHUR; TONÁ, 2013).  

Tanto os estudantes quanto os professores se vinculam muito mais a 

uma perspectiva da agroecologia baseada numa perspectiva mais agronômica, 

sendo sinônimo de agricultura sustentável ou orgânica, como se percebe na figura 

abaixo (Figura 24). 

 

Figura 24 - Definição de Agroecologia para os estudantes 

 
 Fonte: Caderno de campo (2017). 
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A figura acima é um reflexo do trabalho dos professores, pois assim 

como os professores compreendem a Agroecologia a partir de componentes 

agronômicos, a fala e a prática dos estudantes também é voltada para um 

pensamento majoritário da agricultura orgânica. Outras definições aparecem com 

uma menor frequência ao longo das falas, como será mostrado ainda nesta tese.  

Para Altieri (2002), ao se utilizar do conceito de agricultura orgânica do 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos afirma que esta é um sistema 

de produção agrícola que evita ou exclui os fertilizantes químicos e os pesticidas 

industrializados. Busca substituir os insumos químicos adquiridos fora da 

propriedade por insumos existentes na própria propriedade ou próximo dela.  

Os recursos a que se refere podem ser energia solar ou eólica, controle 

biológico de pragas, fixação biológica de nitrogênio ou outros nutrientes. Os 

métodos utilizados pela agricultura orgânica para manter os índices de produção 

e a fertilidade do solo são: rotação de culturas, uso de restos culturais, adubação 

com esterco, plantio de leguminosas e adubos verdes, uso de resíduos orgânicos 

externos à propriedade, capina mecânica, fertilização com pó de rocha e controle 

biológico. Segundo este autor, estas técnicas fornecem nutrientes suficientes à 

planta, controla as pragas e insetos, e controla as plantas espontâneas. 

É importante não confundir a agricultura orgânica com a Agroecologia. 

Para Assis e Romeiro (2002), mesmo tendo uma origem muito próxima, a 

segunda é uma ciência com limites teóricos estabelecidos e definidos que procura 

inter-relacionar as diferentes áreas de conhecimento, com o objetivo de propor 

uma agricultura que respeite os limites ambientais estabelecidos pela natureza, 

sem esquecer que o processo de produção agrícola está vinculado ao 

desenvolvimento social e econômico.  

Dessa forma, a agricultura é uma atividade econômica que deve 

garantir as necessidades presentes do ser humano, respeitar os limites 

ambientais da natureza e garantir os recursos naturais necessários às gerações 

futuras. Já a agricultura orgânica, é uma prática agrícola com todas as suas 

características e técnicas e seus vieses tecnológicos. Portanto, uma trata-se de 

ciência e outra de prática agrícola. A fala dos estudantes, a seguir, evidencia esta 

perspectiva da Agroecologia: “Trabalhar pelo meio orgânico. Não usar químicos. 
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Procurar usar mais o orgânico mesmo que nem usar o húmus que a gente sabe 

pra que vai servir, que até então nem eu sabia.” 

Esse outro egresso afirma ainda que:  

 

Se você encarar a agroecologia como uma coisa só, você leva ela para o 
orgânico, mas se você for explicar ela, o fundamento dela, aí é que 
chega nessas situações que a agroecologia é um conjunto de técnicas 
agroecológicas sustentáveis que você pratica. 
É uma transição né?! Agroecologia tá no meio. A agroecologia não é só 
a questão do orgânico, mas estou falando na questão de produção. Mas 
na questão social, ela tá no respeito. Ela tá nesse olhar carinhoso.  
Nessa situação de você olhar a questão de sujeito participativo, ativo. 
Ela também trabalha com isso, porque a agroecologia é feita também 
das pessoas. Ela não é feita só de produtos. Ela é feita de pessoas. 
Eu acho que o grande diferencial hoje da gente é esse olhar, digamos 
assim, mas como um colega meu falava, é esse olhar mais carinhoso. 
Porque a gente tem que se preocupar, né, porque a partir do momento 
que você se preocupa, que você assume essa responsabilidade, você 
olha com mais carinho praquilo que você vai fazer. Com mais dedicação. 
Nossa colega sempre falava isso, nós temos que fazer as coisas com 
mais carinho. 

 

Mesmo permanecendo a perspectiva do orgânico como preponderante, a 

presença e participação das pessoas é evidenciada nesse relato. Seria o que ele 

menciona como o “olhar mais carinhoso” para com a terra e com as pessoas. Isso 

é importante e evidenciado por esse sujeito por estar envolvido historicamente 

com os movimentos sociais e camponeses da região do sul do estado de 

Roraima.  

Faz parte de um grupo familiar muito envolvido na luta por uma educação 

do campo e pela Agroecologia. Ele concluiu o curso de Agroecologia e suas três 

irmãs concluíram o curso de Licenciatura em Educação do Campo, na UFRR, e 

são co-fundadoras do Fórum de Educação do Campo de Roraima (Quadro 18). 

 

Quadro 17 - Definição de Agroecologia para as famílias dos agroecólogos. 

Tema: Agroecologia 

Unidade de Registro Codificação 

Meio de vida saudável. 
É uma vida saudável dentro da agroecologia. 

Vida saudável 

Agroecologia é uma maneira de desenvolver trabalhos que 
não seja químico, né, que não venha prejudicar a saúde, 
que venha tá (estar) facilitando mais nossa vida aqui 
dentro. 

Isenção de 
agrotóxicos 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Para as famílias entrevistadas, a Agroecologia é um “meio de vida 

saudável” e que ainda se isentam do uso dos agrotóxicos com uma preocupação 

específica, ou seja, que possa melhorar a vida no assentamento ao afirmar “que 

venha tá facilitando mais nossa vida aqui dentro”.  

A produção de alimentos saudáveis é uma premissa básica na 

Agroecologia. Essa dimensão aparece em uma das falas dos entrevistados ao 

afirmar que Agroecologia deve “produzir alimentos, tendo lucro, que é economia, 

respeitando o ambiente, não degradando e pensando no social, no ser humano 

que tá trabalhando com você.”  

Não seria então uma simples concepção mercantilizada da produção 

de alimentos, mas aliar essa produção com a manutenção dos recursos naturais e 

pensando nas pessoas que estão inseridas no ecossistema. A dimensão mais 

básica de manutenção da vida é evidenciada pelas famílias, ou seja, produzir 

alimentos isentos de agrotóxicos. 

O tema da preservação e da conservação dos recursos naturais é o 

segundo mais recorrente na entrevista com os professores. A dimensão da 

exploração racional dos recursos naturais e da extração dos recursos naturais 

necessários à sobrevivência dos agricultores é uma preocupação por parte dos 

professores.  

No entanto, neste tema surge algo necessário para a compreensão 

daquilo que entendemos atualmente como Agroecologia. Refiro-me à dimensão 

do respeito para com as pessoas e com a natureza. Para esta professora, a 

Agroecologia impõe o respeito que ela tem que ter pela natureza, mas vai muito 

além de um simples respeito. Ela menciona respeito e amor. Ela diz que primeiro 

tem que respeitar, para posteriormente vir o amor. O respeito é uma dimensão 

obrigatória.  

Para ser docente na Agroecologia e compreender a totalidade do seu 

conceito, a prática do respeito por todas as criaturas é fundamental. A partir desse 

respeito, o amor surge. Segundo a entrevistada, “o respeito pela natureza vem 

misturado com amor”.  
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Outras referências são apresentadas para mostrar sua concepção 

acerca da Agroecologia. Surge a Agroecologia como convivência, como Filosofia 

e o vínculo com o bem-estar animal com a possibilidade de produção com 

respeito ao bem-estar e à qualidade de vida dos animais de produção. Assim, 

 

A agroecologia é a convivência. É você saber conviver, principalmente 
aproveitando todas as potencialidades que a biodiversidade nos oferece. 
A natureza nos oferece. Nada mais é do que você aprender, no caso 
deles ou nosso, né?! É você ter uma convivência melhor com a natureza 
e você poder extrair daquele meio a condição que você tem pra sua 
sobrevivência.  

 

A convivência apresentada pelo docente se dá na convivência com os 

recursos naturais que estão ao seu redor. Em Roraima, mesmo estando no bioma 

amazônico, temos outros ecossistemas dentro da grande floresta. Aqui temos 

uma “região de savana”, o qual, localmente é chamado de lavrado. Trata-se de 

uma grande área que envolve o extremo norte de Roraima e uma parte da 

República Cooperativista da Guiana. É um ecossistema de vegetação rasteira 

com características semelhantes ao cerrado brasileiro.  

A Agroecologia como filosofia é apresentada por uma professora que 

para os estudantes e demais professores, participantes desta pesquisa, é tida 

como referência na temática no estado. Fui entrevistar esta professora por ela 

estar presente na memória de todos os docentes e estudantes, com os quais 

entrei em contato.  

Ao chegar em sua casa, em um sábado a tarde, percebi, de fato, a 

beleza de ouvi-la e passar uma tarde inteira numa grande troca de saberes que a 

partir de uma formação convencional conseguiu transformar a si própria e aos 

demais que a rodeia. Ao chegar a sua casa na cidade de Boa Vista fica difícil 

perceber e compreender onde começa a casa e termina a horta.  

Há uma relação imbrincada desta professora com a terra e com as 

plantas. São inúmeros os tambores de compostagem e de plantas existentes no 

curto espaço de sua casa. Uma das coisas que mais a frustra, segundo seu 

relato, é não ter uma terra para produzir.  
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Ela afirma que em conversas espirituais foi descobrindo que não 

precisa de um pedaço de terra sob seu domínio, já que percebeu que tem todo o 

planeta a sua disposição. Possui toda a imensidão da terra a sua disposição e 

que não necessitaria de um pedaço exclusivo para ela. Não precisaria se 

apropriar de algo que fosse só seu. Assim, ela diz: 

 

Agroecologia é filosofia. É agricultura filosófica. É filosofar agricultura. 
Reflexão. Fugindo do conceito clássico que é produzir alimentos 
respeitando o ambiente, respeitando o ser humano. Sabe? Produzir 
alimentos, tendo lucro, que é economia, respeitando o ambiente, não 
degradando e pensando no social, no ser humano que tá trabalhando 
com você. Bem estar pra tudo, sem falar nesse conceito clássico, 
agroecologia significa pra mim, filosofia. Respeito à terra. Certo? Você 
ter a mãe terra. A natureza como parceira. Aquela que te permite ficar 
nesse planeta. Te permite alimentar o teu corpo, tanto alimentar o buxo. 
Alimentar a parte física, a parte química, como alimentar a parte 
espiritual através da beleza, porque os campos são lindos. Através da 
beleza é o campo espiritual. 

 

Ela evidencia a dimensão mais básica da Agroecologia como a 

valorização da sustentabilidade econômica, social e ambiental, mas foge, como 

ela mesma fala, do conceito clássico. Alia a dimensão da produção e alimentação 

à parte química e biológica de manutenção do indivíduo ao mesmo tempo que 

menciona a estética, a beleza e o campo espiritual.  

Ressalto que o campo, de fato, não é somente um espaço de produção 

de bens primários ou de algum produto para exportação, mas o campo é um 

espaço vivo, gerador e produtor de relações e interações sociais e culturais.  

Essa concepção é visível quando visitei os estudantes em suas 

comunidades, principalmente em Roraima, quando os recursos naturais são 

grandiosos e de uma abundância incomparável. Os agricultores-agroecólogos 

estão inseridos nesse ecossistema, desde uma floresta densa e fechada até um 

ecossistema de lavrado com uma vegetação mais aberta. 

Estou optando chamar o grupo de profissionais formados em 

Agroecologia de agricultores-agroecólogos por compreender que esta formação 

deverá ser voltada diretamente para aqueles que lidam com a terra, ou seja, para 

os agricultores. É articular o trabalho na terra com a formação profissional. É 

formar camponeses para melhor trabalhar a terra e nela viver e preservar.  
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Para isso, o conhecimento é fundamental para promover a 

sustentabilidade na produção agrícola. A formação, por si só não faz com que 

eles permaneçam na terra, mas sem ela se torna mais difícil produzir e ter acesso 

as diferentes políticas públicas para o campo, para agricultura familiar e para a 

agroecologia.   

A agroecologia relacionada com a produção animal é evidenciada por 

uma das professoras responsáveis por esta área na formação. Nesse 

ecossistema mencionado que tem que ter uma reserva legal de 80% da área, há 

a necessidade também de produzir alimentos. Faz-se necessário planejar a 

produção animal e vegetal e articular as práticas de manejo ecológico do solo ao 

bem-estar animal com as práticas de produção de proteína animal para as 

comunidades.  

 

Pra mim a Agroecologia é você buscar produzir, mas dentro de 
parâmetros sustentáveis. Porque a produção tem que existir, animal e 
vegetal, mas a gente tem que buscar fazer isso de maneira sustentável, 
de forma que a gente não esgote os recursos; que a gente evite o 
desperdício. Na questão da produção animal, eu vejo também o outro 
viés da agroecologia. Eu vejo você produzir, mas respeitando o bem-
estar animal; boas práticas de manejo dos animais. Eu enxergo dessa 
forma. 

 

Para os estudantes, a Agroecologia é apontada também como ciência, 

como reeducação ambiental, como prática social e uma transição agroecológica. 

Essas duas últimas como menor frequência aparecendo somente em uma das 

falas, respectivamente.  

De fato, esta abordagem mais científica é algo presente na abordagem 

conceitual da Agroecologia. No Brasil, ganha força nos estudos de Caporal 

(2009), Costabeber (2004) e Altieri (2004). 

Buscam construir uma discussão conceitual e uma ruptura 

paradigmática com outros conceitos apresentados antes do surgimento da 

articulação daquilo que estamos chamando de Agroecologia. Rompem com a 

perspectiva da Agroecologia como técnica e como tecnologia e buscam construir 

uma nova ciência.  
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Esta perspectiva é extremamente importante por evidenciar uma 

discussão conceitual e embasar de uma forma mais acadêmica as práticas de 

educação em Agroecologia, ou seja, criar parâmetros científicos que englobem os 

saberes dos agricultores, os saberes históricos da ciência e ainda novas 

abordagens mais transdisciplinares, holísticas e sistêmicas.  

Para Altieri (2004) e Gliessman (2001), o agroecossistema seria a 

unidade básica de estudos da Agroecologia. É neste espaço que se desenvolveria 

as complexas redes de relacionamento e de produção que dariam suporte à 

Agroecologia. Inauguram uma perspectiva mais agronômica e ecológica da 

Agroecologia. Para Altieri (2004), a Agroecologia: 

 

Fornece uma estrutura metodológica de trabalho para compreensão 
mais profunda tanto da natureza dos agroecossistemas, como dos 
princípios segundo os quais eles funcionam. 
Trata-se de uma nova abordagem que integra os princípios 
agronômicos, ecológicos e socioeconômicos à compreensão e avaliação 
do efeito das tecnologias sobre os sistemas agrícolas e a sociedade 
como um todo.  

 

Além disso, inaugura os princípios das práticas de um novo 

profissional, o Agroecologista, como Altieri (2004) inicialmente conceitua. Hoje 

seria o Agroecólogo, cujo profissional encontra-se em meio a tantas disputas e 

tantas práticas e ainda não encontrou um caminho que possa mostrar como 

seriam suas práticas sociais. Sobre o Agroecologista ou o Agroecólogo, afirmam: 

 

Opõem-se àquelas abordagens que separam o estudo da biodiversidade 
agrícola do estudo das culturas que as alimenta (p. 26). 
Devem considerar nos sistemas tradicionais: conhecimento sobre o meio 
ambiente; taxonomias biológicas populares; natureza experimental do 
conhecimento tradicional; conhecimento das práticas agrícolas; 
diversidade e continuidade espacial e temporal; otimização do uso de 
espaço e recursos; reciclagem de nutrientes; conservação da água; 
controle de sucessão e proteção de cultivos (p. 26-32). 
Os agroecologistas enfatizam que, para o desenvolvimento ser 
realmente de baixo para cima, deve começar com aqueles pequenos 
agricultores da parte inferior do gradiente. Assim, a abordagem 
agroecológica provou ser culturalmente compatível na medida em que se 
constrói com base no conhecimento agrícola tradicional, combinando-o 
com elementos da moderna ciência agrícola (HECHT, 1989 APUD 
ALTIERI, 2004, p. 37). 
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Essas discussões conceituais evidenciam novas demandas para as 

práticas de abordagens junto aos grupos de agricultores que atuam nos diversos 

ecossistemas brasileiros. Demanda também um processo educativo que seja 

capaz de criar novas práticas sociais e formar sujeitos habilitados a atuarem 

localmente, e que evidenciem os saberes e práticas dos camponeses e 

camponesas. 

Um dos agroecólogos formados pelo curso de Tecnólogo em 

Agroecologia afirma: 

A partir do curso de Agroecologia eu acredito que eu aprendi a plantar de 
modo diferente porque a gente plantava, mas de modo errado. O 
primeiro modo de lidar com a terra foi fazer a análise do solo, não eu, 
mas eu paguei à pessoa e fez uma análise do solo pra mim. Usava 
agrotóxicos. Sempre usei. Diminui. Deixei de usar muito o agrotóxico e 
usar sempre, principalmente, esse negócio de verdura que nem pepino, 
essas coisas assim, né?! Esses legumes. Usar sempre ele mais natural, 
mesmo com a insistência da praga que tem demais né?! A gente sempre 
temos (tem) que tirar, porque eu comecei a usar essa planta bem aí com 
tabaco. 

 
Mesmo sendo uma formação de base técnica, muitas mudanças 

ocorreram nos assentamentos e nas comunidades rurais dos egressos em 

Agroecologia. Novos aprendizados, mesmo sendo novas habilidades, 

reconfiguração e reorganização do agroecossistema, construção de um olhar 

mais abrangente e científico para produção agrícola, como realizar a análise de 

solo e diminuição e/ou erradicação e substituição do uso de agrotóxicos foram 

práticas inseridas no agroecossistema camponês roraimense a partir da formação 

em agroecologia, como demonstra o relato a seguir: 

 

A outra fonte pra mim principal que eu achei interessante de 
Agroecologia foi a fonte de irrigação também. Aqui é uma região muito 
seca, né?! Então, eu tava usando o micro aspersor, mas o micro 
aspersor em pequena plantação, ele tava consumindo muita água. Quem 
tem água pouca não é um bom resultado. Passei a usar a fita gotejadora. 
Também sobre ração, também que eu crio uns suínos, né?! E eu assim 
compro só bem o básico porque eu aprendi com um professor. Ele 
ensinou como uma formulação, e ela é boa também porque eu comecei 
a plantar a soja e aí os meninos disseram assim: “−tu é plantador de 
soja?!” Eu disse: “−não! Eu planto só para o consumo dos animais 
porque a gente que mora no lote, se for criar e comprar de tudo, pode 
largar de mão de criar. Sai caro!” Ai eu aprendi isso aí. Eu mesmo eu 
faço que nem eu estou com umas ai. Eu ia até fazer hoje a tarde, mas 
pra mim foi bom também. 
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A formação em Agroecologia não deve descartar a dimensão técnica. 

Ela é fundamental para a manutenção dos camponeses na terra e para fazê-la 

produzir. No entanto, é importante também discutir e conhecer o porquê produzir, 

para quem produzir, com que produzir e sob que condições sociais e ambientais 

estão sendo produzidas determinadas culturas agrícolas.  

Faz-se necessário perguntar constantemente, por exemplo, acerca da 

posse da terra e das implicações das práticas produtivas sobre os fatores 

ambientais. A perspectiva não é só produzir, mas compreender os diversos 

fatores que influenciam diretamente as práticas produtivas.  

O tema da reeducação ambiental surgiu no diálogo com uma 

agroecóloga que, à primeira vista, não teria nenhuma vinculação com a 

Agroecologia, pois era costureira e cursava a graduação de Petróleo e Gás na 

Uninorte, em Manaus-AM, um curso que não foi escolhido por ela. Mesmo 

atualmente não atuando na área de agroecologia, continua sendo costureira. 

Segundo ela, este curso serviu para um processo de mudança pessoal.  

Talvez isso não signifique muita coisa, mas a forma como hoje percebe 

o mundo é diferente, pois o seu filho, ao sair do ensino médio, a colocou para 

cursar Agroecologia na Escola Agrotécnica.  Para ela, então, que antes não tinha 

nenhum conhecimento acerca do assunto, “foi uma reeducação ambiental. Foi um 

processo de conhecimento mesmo”. Mesmo sendo um processo de formação 

para camponeses, a formação em Agroecologia pode possibilitar a mudança de 

consciência frente ao mundo que nos rodeia e não importa se estamos na cidade 

ou no campo. 

A transição agroecológica e a dimensão social da Agroecologia 

aparecem somente em uma das falas dos entrevistados, pois a ênfase maior se 

deu numa formação de base técnica, como já mencionado. Para compreender a 

agroecologia faz-se necessário entender também de gente, de pessoas e de sua 

sociabilidade, pois a terra é cultivada por gente. Isso é fundamental para dar 

dimensão da complexidade que se insere a Agroecologia. 
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Ressalto que na agroecologia as multidimensões da sustentabilidade 

contribuem na compreensão da Agroecologia como enfoque científico e como 

campo de conhecimento ao dialogar com outras áreas de conhecimento. Caporal 

e Costabeber (2004) apresentam as multidimensões da sustentabilidade a partir 

da Agroecologia. São elas, as dimensões ecológica, econômica, social, cultural, 

política e ética. Os autores sugerem alguns aspectos que podem se transformar 

em indicadores de sustentabilidade.  

Na dimensão ecológica, cita: conservação e melhoria das condições 

físicas, químicas e biológicas do solo; utilização e reciclagem de nutrientes; 

incremento da biodiversidade funcional; redução do uso de recursos naturais não 

renováveis; proteção dos mananciais e da qualidade da água; redução das 

contaminações por agrotóxicos e preservação e recuperação da paisagem 

natural.   

Para a dimensão social, a sugestão de indicadores de êxito se dá com 

produção de subsistência (quanti-qualitativa) nas comunidades rurais, auto 

abastecimento local e regional, qualidade de vida da população rural, acesso à 

educação, acesso a serviços de saúde e previdência social, autoestima das 

famílias rurais, adesão a formas de ação coletiva baseadas em processos 

participativos.  

Nos aspectos econômicos, temos a melhoria da renda familiar, garantia 

de produção de alimentos, estabilidade na produção e produtividade, redução das 

externalidades negativas que implicam em custos para recuperação dos 

agroecossistemas, redução nos gastos com energia não renovável e insumos 

externos, ativação da economia regional e local, agregação de valor à produção 

primária e presença de estratégias de pluriatividade.  

Na dimensão cultural, são citados pelos autores como indicadores de 

sustentabilidade a correspondência das técnicas agrícolas com a cultura local, 

incorporação do conhecimento local nas formas de manejo, resgate e aplicação 

dos saberes locais sobre a biodiversidade, resgate e respeito aos hábitos culturais  

que tenha relação com etapas de processos produtivos, observação de elementos 

culturais determinantes da diversificação da produção e sua relação com a 

segurança alimentar, valores culturais e sua relação com o calendário de trabalho 

agrícola.  
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Na dimensão política, tem-se a presença de formas associativas e 

ação coletiva, ambiente de relações sociais adequados à participação, existência 

de espaços próprios à construção coletiva de alternativas de desenvolvimento, 

marco institucional favorável à intervenção e participação dos atores sociais 

locais, existência de representação local em defesa de seus interesses no âmbito 

da sociedade maior.  

 Não estamos tratando de uma técnica produtiva ou de simplesmente 

aumentar a produtividade, mas estamos discutindo o jeito do povo viver e se 

reproduzir no campo.  

Nesse sentido, uma nova dimensão da Agroecologia vem surgindo 

gestada a partir dos movimentos sociais camponeses. Estes entendem que a 

Agroecologia não é a saída para a crise estrutural do modelo econômico e 

agrícola que estamos inseridos, mas faz parte da luta contra o agronegócio e do 

sistema capitalista que explora a natureza e o trabalhador. Busca uma sociedade 

cujo fim não é o lucro, mas a emancipação social (GUHUR E TONÁ, 2012). 

O que falta nas concepções de Agroecologia apresentadas pelos 

sujeitos da pesquisa? Qual a Agroecologia que não aparece nas falas dos 

entrevistados? A Agroecologia ausente é a do campesinato com todas as 

relações sociais e culturais, as quais estão inseridos. Falta também a percepção 

de que esses sujeitos são detentores de conhecimento e que podem contribuir 

com as práticas formativas planejadas no tempo universidade e no tempo 

comunidade organizado pelos gestores.  

Outra dimensão ausente nas falas se deu com a perspectiva da 

organização social e a política. Por ter uma concepção de formação 

extremamente técnica, as demais dimensões da Agroecologia, como a social, 

cultural, ética, política até transcendental aparecem com uma menor frequência 

nas entrevistas realizadas.  

 

6.3 Prática profissional em Agroecologia: onde se inserem os 
agroecólogos? 

 

A partir da definição de Agroecologia pelos sujeitos da pesquisa 

buscarei apresentar a prática profissional do agroecólogo a partir do relato feito 

pelos estudantes, pelos professores e pelas famílias. Compreenderemos como 
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deve ser a inserção profissional dos agroecólogos na concepção dos docentes e 

a real inserção dos egressos, ou seja, o que fazem e como atuam na sua vida 

profissional atual. 

 A prática profissional é tratada por Gontijo (2005) como intervenção 

que pode ser caracterizada a partir de uma concepção formal e de uma 

concepção participativa. Essa prática profissional ou “orientação técnica” parte da 

ideia da realização de diagnósticos de possíveis problemas e planejamento 

oriundo desse diagnóstico.  

 

O diagnóstico mencionado se difere das pesquisas acadêmicas por 

muitas vezes não possuir vinculação ou compromisso com os pesquisados. No 

trabalho com a orientação técnica há um objetivo claro que é o necessário 

compromisso com a mudança. 

Ainda segundo essa mesma autora, a “intervenção na concepção 

formal”, a responsabilidade do trabalho e da assessoria é de total 

responsabilidade do técnico; há pouca participação dos agricultores no processo 

de pesquisa e trata-se de um processo lento e demorado e não contribui para o 

processo democrático.  

Já a “intervenção na concepção participativa” parte de uma premissa 

básica de que o outro, os agricultores, por exemplo, são fontes de saber e são 

capazes de conhecer. O ponto de partida para esta ação é o saber do agricultor 

que passa pela sistematização, registro, análise e organização do conhecimento 

científico para socializar os dados obtidos, resultado da intervenção de cunho 

participativo.  

Para conhecer a prática profissional, a partir da fala dos docentes, 

depois das entrevistas realizadas, surgiram 6 subcategorias que, segundo os 

professores, marcam a prática profissional do agroecólogo.  

São nessas temáticas ou áreas que este profissional deve atuar 

preferencialmente. São elas: a resistência ao agronegócio e a produção de soja 

no estado de Roraima; novos espaços de atuação e inserção no moderno; 

produção de alimentos; práticas produtivas em pequenas e médias propriedades; 

união da prática profissional do agrônomo com a do agroecólogo e, por fim, foi 

mencionada como uma prática profissional não valorizada (Quadro 19). 
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Quadro 18 - Prática profissional em Agroecologia para os professores 

Sistematização das entrevistas dos professores por frequência 
Tema: prática profissional em Agroecologia 

 
Temática trabalhada: prática 

profissional 
Tema chave req. 

0
1. 

01.A gente vê o agronegócio entrando 
aqui com toda força e é uma preocupação 
muito grande porque a gente vê o mundo 
aí fora, o mundo sem uma preservação. 
Se a agroecologia já há muitos anos já 
trabalha isso, quem faz esse curso, quem 
passa por essa formação não levar e 
colocar em prática, o que vai ser do nosso 
mundo daqui a alguns anos? Que o 
agronegócio, ele não pensa nisso não. A 
questão é lucro. 
 
02. A importância do curso de 
Agroecologia pra Roraima hoje, ela bate, 
vem de frente com o que tá acontecendo. 
A gente tá vendo a soja entrar no estado e 
expandir algumas culturas de forma como 
a gente viu que não deu certo fora daqui. 

 
03. Certa resistência, porque o nosso 
apelo ainda hoje é pela produtividade. 

 
Resistência 
ao 
agronegócio 
e a produção 
de soja 

0
4 

0
2. 

01. Algo moderno. Algo novo. Algo de 
futuro 

 
02. O cenário nacional, principalmente 
programas, é muito positivo. 

 
03. A questão da Agroecologia no estado, 
se você for comparar, 10 anos atrás 
mudou muito. 
Já vejo muito aluno aqui nosso no curso 
de graduação com essa visão de 
Agroecologia. 

 

Novos 
espaços de 
atuação. 
Inserção no 
moderno, 
novo e na 
perspectiva 
de futuro. 

0
3 

0
3. 

01. O que se deseja hoje é um alimento 
de qualidade. É um produto de qualidade. 
É um ambiente em harmonia com o ser 
humano. É a preservação da sua água. É 
a preservação do seu solo, é fazer com 
que seu solo seja naturalmente cada vez 
mais fértil e garanta a sustentabilidade a 
longo período. 

Produção de 
alimentos 

0
1 

0
4.  

01. É um curso que tá muito maior do que 
outras formações, mas que não é 
valorizado. 

Prática não 
valorizada 

0
1 
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Cursos aqui de pós-graduação que não 
aceita o nosso aluno, porque ainda não 
tem um conhecimento do que é 
Agroecologia. 
A gente tentou transformar o curso em 
bacharel.  

0
5 

01. Eu acho extremamente importante que 
esse profissional da agroecologia tente 
trabalhar, especialmente, em pequenas e 
médias propriedades porque você 
trabalhar o grande produtor é muito mais 
difícil. 
É extremamente importante a relação que 
existe entre esse curso e a comunidade 
local. 
É uma fonte geradora de renda, de 
divisas, de conhecimento e de mudança 
de hábito e de vida. 

Práticas 
produtivas 
em pequenas 
e médias 
propriedades. 

0
1 

0
6 

01.Na verdade, (...),  eu queria que os 
cursos de Agronomia se transformassem 
em cursos de Agroecologia. 
Eu, particularmente, não gosto muito 
dessa divisão – Agronomia / Agroecologia 
– não! Então o que tá formando é um 
grupo de Agronomia e um grupo de 
Agroecologia. 

Unir a prática 
profissional 
do Agrônomo 
com o 
Agroecólogo 

0
1 

             Fonte: Dados da pesquisa. 

 
A primeira subcategoria que aparece na prática profissional do 

agroecólogo é a perspectiva da resistência à expansão do agronegócio e a 

produção de soja no estado de Roraima. Aqui, assim como na região do sul do 

Piauí e Maranhão, Oeste da Bahia e Nordeste do Tocantins (região conhecida 

como MATOPIBA), é tratada também como uma nova fronteira agrícola. Mesmo 

inseridos numa região entendida como fazendo parte do bioma amazônico, 

estamos numa área que pode ser entendida como cinturão da floresta amazônica.  

Isso significa que o agronegócio monocultor entra na floresta pelas 

bordas, ao mesmo tempo em que desmata a floresta, expandem-se as áreas de 

produção agrícola e animal. Além do mais, temos um ecossistema local, o 

lavrado, com vegetação rasteira. Para o grupo defensor dessa expansão é uma 

área apta para implantação desse tipo de cultura, como por exemplo, a soja.  
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De acordo com esse profissional, o agroecólogo estaria diretamente 

ligado à resistência a esta expansão e a manutenção da chamada agricultura 

familiar junto aos povos indígenas e não indígenas, como afirma esta docente: 

 

Falando aqui do estado, a gente vê a visão do agronegócio. Ele está 
entrando aqui, né?! A gente vê o agronegócio entrando aqui com toda 
força e é uma preocupação muito grande porque a gente vê o mundo aí 
fora, o mundo sem uma preservação. Não tem uma área verde como a 
gente tem aqui, que é o nosso pulmão. A gente ensina isso desde os 
pequenininhos. A gente ensina isso desde pequenininhos, que o pulmão 
do mundo são as plantas, é a natureza. Então, a gente tem que 
preservar isso, mas existe forma de se tirar o sustento de uma forma 
bem vantajosa sem tá agredindo. Então se a agroecologia já há muitos 
anos já trabalha isso, quem faz esse curso, quem passa por essa 
formação não levar e colocar em prática, o que vai ser do nosso mundo 
daqui a alguns anos, que o agronegócio, ele não pensa nisso não. A 
questão é lucro. Só visa lucro, ele não visa social, ele não visa ambiente, 
ele não visa a preservação de nada. É tanto que o pessoal aí fora, 
Estados Unidos, que devastou tudo, né, tá vindo, querendo se apossar 
dos nossos recursos. 

 

A figura abaixo (Figura 25) mostra a intenção dos docentes ao 

formarem um profissional em Agroecologia. Mostram como deve ser sua prática 

profissional e onde devem se inserir ao concluírem o curso de Agroecologia. 

 
Figura 23 - Prática profissional do agroecólogo segundo os professores

 
       Fonte: Caderno de campo (2017). 
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A prática profissional como resistência ao agronegócio aparece na fala 

de duas professoras que possuem outras vinculações anteriores ao curso, que 

talvez possam explicar os seus posicionamentos. A primeira vez que surgiu a 

perspectiva de que a Agroecologia poderia ser uma resistência ao agronegócio foi 

ao entrevistar uma professora que atua nas práticas educativas e ao mesmo 

tempo em que é assentada da reforma agrária e é engajada em vários 

movimentos sociais e no Fórum de Educação do Campo do estado de Roraima.  

Para ela, o agronegócio visa tão somente o lucro e não valoriza a 

dimensão social e os recursos naturais. A chegada desse agronegócio em 

Roraima significa o domínio e a erradicação desses recursos naturais, a exemplo 

de outros lugares que já passaram pela experiência do desmatamento. A outra 

professora que fala da expansão da cultura da soja mostra um posicionamento 

crítico acerca desta expansão. Ela afirma: 

 

A gente tá vendo a soja entrar no estado e expandir algumas culturas de 
forma como a gente viu que não deu certo fora daqui. Eu acho que a 
Agroecologia, ela é uma maneira da gente repensar como fazer toda 
essa produção de uma forma que a gente não esgote os recursos ou 
aconteça a degradação de áreas como aconteceu fora daqui. 

 

 Essa professora cita sua experiência em outras regiões do país em 

que ocorreram sérios problemas socioambientais com a cultura da soja. A 

Agroecologia seria uma oportunidade de repensar e refazer novas práticas sociais 

e agrícolas junto aos agricultores do estado.  

A Agroecologia, na perspectiva dialética, contrapõe-se ao agronegócio 

como uma forma nefasta de uso da terra. No agronegócio, o técnico apenas 

segue receita e apresenta a mesma prática para todos os agricultores. Não há 

especificidades e micro relações ou características socioambientais específicas e 

territorializadas; não se preocupa com as consequências ambientais, usa a 

monocultura como principal forma de uso da terra e gera uma grande contradição 

de terra e de renda; aumenta a marginalização do campo e os problemas da 

urbanização crescente.  
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Além disso, pensa em uma “agricultura sem agricultor”. Baseia-se tão 

somente na industrialização e crescente tecnificação do campo. Portanto, a 

antítese da Agroecologia é a monocultura do agronegócio e a agricultura industrial 

do sistema financeiro. Destruir a biodiversidade com a monocultura seria para 

estes autores, “o primeiro passo para desertificação, é crime de lesa-

humanidade”. (MACHADO; MACHADO FILHO, 2014, p. 158). 

Com essa concepção, há a demarcação fundamental do campo da 

agroecologia, ou seja, onde este profissional deve atuar? Com quem deve atuar? 

Em que território este profissional possui fecundidade para desenvolver suas 

atividades socioprofissionais?  

O trabalho para a Agroecologia, segundo a dialética da Agroecologia, 

não é apoiar a grande empresa capitalista que destrói o meio ambiente e a vida 

humana e que gera concentração de renda e de terra e aumenta a pobreza e os 

problemas sociais no campo e na cidade.  

O caminho seria, assim, a organização da produção em escala macro, 

só que ao invés de utilizar grandes empreendimentos, poderíamos realizar na 

mesma área várias produções que se relacionam a partir de uma perspectiva 

holística, de rotação de cultura e harmônica com as áreas de proteção biológica. 

Isso é o que eles chamam de “conduta sustentável”.  

Urge, dessa forma, contrapor-se às monoculturas e aos grandes 

confinamentos, pois estes estão “levando inexoravelmente o planeta ao caos, à 

destruição” (MACHADO; MACHADO FILHO, 2014, p.155). 

O trabalho coletivo, associado, cooperado, é uma saída para garantir a 

produção de alimentos em escala para toda a humanidade.  

Uma das perspectivas apontadas por esta pesquisa é formar os 

agricultores. Formar profissionais para não serem empregados ou empregadores, 

mas formar para o processo de autonomia e gestão da propriedade. Cultivar a 

terra. Trabalhar na terra. Preservar a terra e dela retirar seu sustento e seu 

alimento sem erradicar e eliminar os recursos, gratuitamente, historicamente e 

biologicamente construídos ao longo de muitos séculos.  

A segunda maior subcategoria apresentada pelos professores é a 

relação da Agroecologia com o moderno, o novo, a novidade e uma perspectiva 

de futuro. Eu chamaria de sustentável ou permanente ou a garantia de um futuro 

com qualidade de vida.  
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Trata-se, para estes docentes, da grande novidade do momento. Seria 

diferente da Agronomia, origem de muitos docentes responsáveis por disciplinas 

no curso de agroecologia. Um dos professores afirma que “se você for comparar 

10 anos atrás, mudou muito. Você já vê as feirinhas agroecológicas, grupos de 

produtores ligados a produtos agroecológicos. Já vejo muito aluno aqui nosso no 

curso de graduação com essa visão de Agroecologia”. 

Novas experiências surgem no estado, principalmente na capital, como 

as feiras com produtos livres de agrotóxicos realizadas em vários dias da semana 

e em locais diferentes. Nessas feiras, a presença dos assentados da reforma 

agrária é sempre algo marcante.  

Outras subcategorias aparecem de maneira mais discreta e citada por 

somente um dos professores. São elas: uma prática profissional voltada para 

produção de alimentos, prática produtiva em médias e pequenas propriedades, 

união entre a prática profissional do agrônomo e do agroecólogo e ainda uma 

prática não valorizada. A produção de alimentos para o agroecólogo é algo 

fundamental, principalmente livre dos agrotóxicos que tantas consequências 

trazem à saúde humana e ao meio ambiente.  

Assim, seria produzir alimentos com qualidade valorizando o ser 

humano e trabalho do trabalhador rural ao mesmo tempo em que preserva as 

florestas, o solo, a água e a riqueza da biodiversidade presente no 

agroecossistema. 

Ressalta-se que desde 2008 o Brasil é campeão na utilização do uso 

de agrotóxicos, inclusive com isenção fiscal em alguns estados e no Governo 

Federal. O convênio ICMS 100/97 do Governo Federal oferece 60% de redução 

no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços a todos os agrotóxicos. 

Além dessa isenção, o decreto Nº 6.006/06 dá completa isenção do Imposto 

sobre produtos industrializados (LONDRES, 2011). Além dessas isenções, 

existem outras, tanto do Governo Federal, quanto dos Governos Estaduais para o 

uso de produtos químicos na agricultura.  

Hoje, às vezes, parece senso comum que não é possível produzir 

alimentos sem o uso dos agrotóxicos ou fertilizantes químicos ou ainda sem abrir 

ou desmatar novas áreas para produção agrícola e aumentar a produção. Fala-se 

muito que temos que aumentar a produção porque a humanidade cresce 

exponencialmente.  
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Em um grande levantamento de dados e documentos internacionais 

que comparou a produtividade de sistemas convencionais, agroecológicos e 

tradicionais, a grande conclusão é que a “agricultura agroecológica pode sim 

abastecer toda a população mundial, tanto local, quanto globalmente”. Além de 

abastecer toda a população mundial de alimentos, esta forma de produzir pode 

ainda alimentar uma população muito maior, sem ter a necessidade de aumentar 

a área cultivada no planeta (BADGLEY, 2007 apud Londres, 2011). 

A inserção em médias e pequenas propriedades se contrapõe ao 

trabalho com os grandes produtores que, segundo os entrevistados, se torna mais 

difícil. Ressalto que em Roraima mais de 90% dos trabalhadores rurais são 

agricultores familiares, daí a necessidade desses profissionais atuarem 

diretamente ligados a este setor e ainda serem eles mesmos os agricultores – 

agroecólogos.  

Uma indicação é a perspectiva de tornarem-se agricultores – 

agroecólogos e agroecólogos – agricultores. A perspectiva não é separar a 

formação do cultivo da terra, mas sim, a partir da terra, do cultivo da terra e do 

trabalho camponês pensar a formação. Uma formação em agroecologia se dá a 

partir da terra e das relações sociais que nela estão relacionadas.  

Outra perspectiva é unir a prática do agrônomo com a do Agroecólogo. 

Uma das professoras afirma: “eu queria que os cursos de Agronomia se 

transformassem em cursos de Agroecologia. Tá entendendo? Eu queria isso! O 

meu sonho era isso”!  

Como sua formação se deu com a Agronomia e foi percebendo que a 

formação do Engenheiro Agrônomo foi tendendo muito mais para a chamada 

agricultura de precisão e abandonando as práticas ecológicas de manejo do solo 

e da biodiversidade, sua perspectiva atual é que a Agronomia se transformasse 

em Agroecologia. Ela não gosta muito dessa divisão entre Agronomia e 

Agroecologia, pois, segundo ela, está sendo formado um grupo de Agronomia e 

um grupo de Agroecologia.  
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Segundo as Diretrizes Nacionais para o curso de Engenharia 

agronômica ou Agronomia, deve possibilitar as seguintes competências ou 

habilidades: 

 
1. Projetar, coordenar, analisar, fiscalizar, assessorar, supervisionar e 
especificar técnica e economicamente projetos agroindustriais e do 
agronegócio, aplicando padrões, medidas e controle de qualidade; 
2. Realizar vistorias, perícias, avaliações, arbitramentos, laudos e 
pareceres técnicos, com condutas, atitudes e responsabilidade técnica e 
social, respeitando a fauna e a flora e promovendo a conservação e/ou 
recuperação da qualidade do solo, do ar e da água, com uso de 
tecnologias integradas e sustentáveis do ambiente; 
3. Atuar na organização e gerenciamento empresarial e comunitário 
interagindo e influenciando nos processos decisórios de agentes e 
instituições, na gestão de políticas setoriais; 
4. Produzir, conservar e comercializar alimentos, fibras e outros produtos 
agropecuários; 
5. Participar e atuar em todos os segmentos das cadeias produtivas do 
agronegócio; 
6. Exercer atividade de docência, pesquisa e extensão no ensino técnico 
profissional, ensino superior, pesquisa, análise, experimentação, ensaios 
e divulgação técnica e extensão; 
7. Enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do 
mundo, do trabalho, adaptando-se às situações novas e emergentes 
(BRASIL, 2006). 

 

Essas são as diretrizes Nacionais para o curso de Agronomia, daí ser 

necessário pensar no perfil, habilidades e práticas a serem realizadas pelo 

profissional formado em Agroecologia, já que as diretrizes para o curso de 

agronomia não levam em consideração a diversidade da agricultura familiar no 

Brasil, pois estes representam, em média, 70% dos agricultores brasileiros e que 

produzem alimento essencialmente para o abastecimento interno do país, ou seja, 

aquele que passa pela mesa dos brasileiros todos os dias. 

Um dos desafios enfrentados pelos egressos se deu quando os 

estudantes já formados foram se inscrever na pós-graduação em agronomia da 

UFRR. Os mesmos foram impedidos de concretizar sua inscrição e concorrer a 

uma vaga por serem tecnólogos e não bacharéis ou licenciados.  

Trata-se da própria universidade formando pessoas e fechando portas 

para esses profissionais que finalizam uma formação e possuem um título de 

nível superior. Os agroecólogos foram impedidos de se inscreverem nesta pós-

graduação, mas um deles já concluiu sua dissertação no Mestrado em 

Agroecologia da Universidade Estadual de Roraima. Assim, o agroecólogo pode 
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atuar em diferentes áreas, desde a sua propriedade até o espaço da pesquisa, 

extensão e produção de alimentos. 

Para os estudantes, a inserção profissional se dá essencialmente nos 

lotes da reforma agrária, ou seja, onde residem, atuam, vivem e se reproduzem 

socialmente. Ao visitar os assentamentos percebi que a formação se deu para 

jovens agricultores assentados da reforma agrária com forte vínculo com a terra, 

ou seja, dela vivem e nela cultivam e retiram seu sustento. Portanto, a inserção 

deste sujeito se deu realmente após a sua conclusão do curso de Agroecologia, 

no próprio lote, como poderemos ver nas falas abaixo.  Para alguns, existem 

outras inserções profissionais, como agentes de endemias, docentes, técnicos, 

prestadores de serviço, mas permanece o vínculo com o lote do assentamento.  

Ao falar de renda e benefícios econômicos oriundos da terra, o relato 

abaixo é importante por rejeitar o trabalho de assessoria técnica e escolher 

trabalhar essencialmente na terra. Ele afirma que sua renda da terra é maior do 

que o benefício recebido pela aposentadoria rural dos dois pensionistas rurais 

existentes na sua casa.  

Afirma que o conhecimento adquirido fora da propriedade, como por 

exemplo, no curso de agroecologia, é inserido no cotidiano da propriedade para 

produção agrícola que é disponibilizado à Cooperativa (cooperhorta) que segue 

para merenda escolar e para outros espaços de comercialização. O diálogo 

abaixo evidencia o trato com o lote deste agroecólogo residente na comunidade 

Taiano, no município de Boa Vista.  

 

Eu não vou também atrás, né?! Porque sempre eu falo que eu não saio 
daqui pra mim trabalhar pelo um salário. Eu não saio porque aqui, tá 
certo, é pesado, mas tem mês que eu dobro o salariozinho deles aqui 
tudinho. Então eu não saio daqui. Os meninos, às vezes queriam me 
colocar aqui na casa da agricultura, aqui. Aí eu perguntei e aí ele disse: 
−não! É um salário. O que que eu vou fazer com um salário? Porque 
hoje tá tudo caro. Não vou! Mas assim, outras pessoas também me 
chamam pra negócio de plantio de soja, pra ver negócio de solo. Essas 
coisas. Pra acompanhar eles. Ai só que eu não me interessei também 
sobre isso, porque não é direto não, mas eu tenho uma renda boa. Então 
eu sempre digo: o que eu quero aprender lá fora eu trago pra cá. Aqui 
tem um foco forte, aqui. Milho, laranja e aqui o mamão. Isso aqui são. 
Nós temos um foco que traz muito, uma renda boa nisso aqui. Aí nós 
somos sócios na cooperativa, né?! Então isso aqui nos coloca lá. A 
cooperhorta. A gente deixa até lá. Quando não tem transporte por aqui 
que tem muito produto, eles mandam um caminhão de lá. Eles levam pra 
cooperhorta e aí de lá tem uns caminhões e vão fazer entrega nas 
escolas desses produtos pra merenda escolar. 
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Este foi um dos egressos que teve dificuldade de se manter no curso 

por não ser assentado da reforma agrária. Ele ingressou no curso, mas ao ser 

descoberto que não era assentado da reforma agrária, foi obrigado a abandonar o 

curso. No entanto, a coordenação do curso junto com a reitoria da universidade 

conseguiram mantê-lo e finalizar o processo formativo.  

Ao mesmo tempo em que a política pública acolhe, dá direitos, 

reintroduz em espaços públicos, ela separa, pois, a política pública que criou o 

curso destinava-se tão somente para assentados da reforma agrária. Aqueles que 

fossem indígenas, agricultores familiares, trabalhadores rurais ou outros grupos 

que não tivessem inseridos em assentamentos da reforma agrária não poderiam 

participar do curso. A política pública específica é fundamental, no entanto, deve-

se caminhar rumo à universalização com olhares específicos para cada realidade. 

O quadro abaixo mostra a inserção profissional dos agroecólogos e 

suas justificativas para inserção nesses espaços. No Quadro 20 temos o recorte 

das suas falas, a ideia chave e a frequência que a ideia aparece na fala dos 

entrevistados.  

 

Quadro 19 - Prática profissional do Agroecólogo para os egressos 

Sistematização das entrevistas dos estudantes por frequência 
Tema: prática profissional do Agroecólogo. 

Tema debatido: Prática profissional do 
Agroecólogo 

Tema chave Freq. 

01. Ele pode trabalhar na agricultura. 
 

02. A gente tentou produzir uma melancia, só que 
não só melancia. Tanto é que a gente tá tentando 
agora outras situações lá, já com algumas 
alternativas naturais. Nós temos essa ideia lá. A 
agroecologia também é assim, é por tentativa. 

 
03. Eu como eu aprendi e tô lá no lote. 
Ele é um pouco difícil, por fato de tá só, mas pra fora 
é meio que mais difícil ainda. 

 
04. Eu não vou também atrás, né?! Porque sempre 
eu falo que eu não saio daqui pra mim trabalhar pelo 
um salário. 
Eu não saio porque aqui, tá certo, é pesado, mas tem 
mês que eu dobro o salariozinho deles aqui tudinho. 
Os meninos, às vezes queriam me colocar aqui na 
casa da agricultura, aqui. Ai eu perguntei, e ai ele 
disse: −não! É um salário. O que que eu vou fazer 

 
Práticas 
produtivas 
no lote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08 
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com um salário? Porque hoje tá tudo caro. Não vou! 
 

05. No campo, eu acho. 
 

06.Eu trabalhei aqui no meu estágio. Um estágio de 
oito meses. Aqui na escola. Inserção de uma horta 
agroecológica. Foi difícil. Foi muito difícil, porque 
assim, a gente concluiu porque tinha que fazer 
estágio né?! Mas, assim, é muito novo esse cursos e 
as pessoas não acreditam que a gente pode ter uma 
alimentação mais melhor pra gente. 
A gente entregou a horta pra escola com 99 % de 
produção. Só o que não produziu na época foi a 
banana, por causa do tempo. Nós plantamos maxixe, 
tomate, cereja, quiabo. Todas essas culturas 
pequenas de roça, a gente incluía tudo. Macaxeira, 
cebolinha, coentro, alface. 

 
07. No lote. Na terra. 

 
08. Eu acredito que mais na agricultura familiar. 

 
Práticas 
produtivas no 
lote 

01. Poderia também levar a vários temas também 
como trabalhar pela EMBRAPA, pelo SENAR. 

 
02. Eu posso trabalhar como extensionista rural. Meu 
caso particular, eu sempre quis trabalhar nas áreas 
indígenas. Sou colaborador de algumas áreas, como 
a Tábua Lascada que chama, Vista Alegre e 
Morcego, mas (para) eu trabalhar especificamente, 
primeiramente eu tenho que trabalhar na minha área, 
que são os campos. Se eu for procurar onde eu tenho 
que trabalhar são vários setores das ciências 
agrárias, mas especificamente eu gosto de trabalhar 
nessas áreas, que é a comunidade indígena, porque 
eles tem outra visão. Tem outro sistema de vida e pra 
mim, particularmente, eu tenho mais facilidade de 
trabalhar com eles. 

 
03. Pra fora que eu quero dizer, na área de 
assistência, um lugar, um concurso, assim, um 
exemplo, mas pra gente ficar lá a gente precisa de... 
Tem que ter coragem primeiro. Coragem pra desafiar, 
porque nós não recebemos nada de ninguém. 

 
04. Escritório, montando projetos também, eu, ele vai 
montar o projeto, levar o campo. Nos órgãos Sebrae, 
também o agroecólogo pode trabalhar que de vez em 
quando eu acompanho eles em reuniões, os 
professores, palestras. Os professores do Sebrae 
junto com a EMBRAPA. 

Inserção em 
instituições 
públicas. 
(SEBRAE, 
EMBRAPA e 
Escolas) (04) 

04 
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É na escola agora. 

Sem inserção. Descrever que mesmo esta não 
inserção significa estar inserido no próprio lote, só 
que este não é reconhecido pelo entrevistado como 
inserção.  

Sem inserção. 01 

      Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A preocupação com os recursos naturais foi um tema que motivou a 

entrada no curso de Agroecologia desta entrevistada residente no PA Nova 

Amazônia, onde se localiza a escola Agrotécnica. Buscava produzir de uma forma 

correta com os devidos cuidados com os recursos naturais, mas ainda existem 

muitas dificuldades, como por exemplo, o crédito e a falta de apoio por parte da 

política pública.  

Não basta apenas o conhecimento, precisa-se aliar o conhecimento 

adquirido com a capacidade política e econômica de produção no lote. O acesso 

ao crédito, ao financiamento a mercados específicos são outras demandas que 

aparecem com a formação em Agroecologia, como podemos perceber na fala 

abaixo: 

 

Eu vejo da seguinte forma. Muitos de nós entrou para buscar 
conhecimento pra produzir no seu próprio terreno. Produzir de uma 
forma correta. De uma forma correta que eu digo assim, com esta 
consciência de evitar usar muito veneno. Muito isso, muito aquilo. Uma 
consciência ambiental. Essa era nossa preocupação. Mas, quando a 
gente volta pra nossa casa, eu vejo a nossa realidade. Por que pra gente 
começar a produzir, a gente precisa ter o que investir e muitos não têm 
este investimento. Aí acaba o que? Produzindo a subsistência de uma 
forma consciente ambiental. Quando a gente olha pro lado político, a 
gente vê que não temos esse apoio maior. Temos hoje algumas linhas 
de financiamento. Temos algumas linhas de financiamento pelo banco 
do BASA e o Banco do Brasil. Na verdade, assim... Temos umas linhas 
de financiamento a 01 %. Os juros, baixíssimos. (...) Então assim, não 
temos tanto apoio, mas isso se torna até uma questão que boa pra quem 
tem condições de produzir nessa linha. Porque se torna um nicho de 
mercado. Só que nem todo mundo tem condições de se inserir nele. 
Hoje a gente vê (ouve)! “Ah! A comida é isso, a comida é aquilo, produto 
tal, produto tal”. As pessoas vai lá e compra. Paga mais caro. Muitos não 
querem pagar mais caro. Esse é um dos problemas também que as 
pessoas quer cobrar mais caro, só que esse cobrar mais caro, a pessoa 
até esnoba, mas como que eu vou pagar mais caro se a pessoas não 
gastou nada para produzir ele,  só com conhecimento, o tempo, é 
diferente de uma semente híbrida, de um adubo que você dar e a planta 
já absorve e a planta já dá o retorno muito rápido. Essa produção 
orgânica, eu posso dizer assim, quando ela chega na etapa do orgânico 
que é muito difícil que o orgânico é uma cadeia que deve ser. Por 
exemplo, se eu disser que as minhas galinhas são orgânicas, eu to 
mentindo. Porque o milho que eu compro ele não vem de uma 
propriedade orgânica. Então é utilizado nele o adubo, o herbicida. Tudo. 
E ele, eu forneço para as minhas galinhas.  
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A mudança global para a Agroecologia e a transição agroecológica é 

outro fator importante neste relato, pois a Agroecologia não se dá em ilhas, mas 

conectadas com outros sujeitos e outras realidades e experiências. O isolamento 

de pessoas e de experiências, nos dias atuais, é quase impossível, devido à alta 

conectividade via internet, transporte e fluxo de pessoas pela globalização 

econômica e social.  

Aliás, o intercâmbio de experiências é fundamental para promover 

novos aprendizados na Agroecologia. Vale lembrar que na Agroecologia o saber 

camponês e a troca de saberes entre os camponeses são uma prática 

pedagógica recorrente no sentido de valorização do saber do campesinato.  

O marco referencial em Agroecologia chama de “Transição externa ao 

sistema produtivo agropecuário” quando outras instâncias e condições externas a 

propriedade forem também criadas ou estabelecidas.  

Para eles, há um conjunto de condições que devem ser tomadas pela 

sociedade e pelo Estado para isso se tornar realidade, como por exemplo, a 

expansão da consciência pública, a organização dos mercados e infraestruturas, 

mudança no ensino, pesquisa e extensão, criação de política pública com olhar 

específico para Agroecologia e mudanças na legislação ambiental. As condições 

essenciais para garantir a sustentabilidade seriam, então, políticas de crédito e 

extensão rural, pesquisa agropecuária e florestal e reforma agrária (EMBRAPA, 

2006). O conhecimento é fundamental, mas somente o conhecimento não é 

capaz de mudar a realidade dos camponeses, mas é um passo fundamental no 

caminho da mudança.  

Outra agroecóloga mostra que por trabalhar fora do lote é mais difícil 

ainda, principalmente por morar sozinha dentro do seu lote que é o que está mais 

próximo da Escola Agrotécnica. Sua preferência é trabalhar dentro do lote e não 

em outras áreas, assim como buscar fazer um concurso ou trabalhar com 

assistência técnica em algum órgão público.  

 

Pra mim, eu como eu aprendi e to lá no lote. Ele é um pouco difícil, por 
fato de tá só, mas pra fora é meio que mais difícil ainda. Pra fora que eu 
quero dizer na área de assistência, um lugar, um concurso, assim, um 
exemplo, mas pra gente ficar lá a gente precisa de... Tem que ter 
coragem primeiro. Coragem pra desafiar, porque nós não recebemos 
nada de ninguém como... Ah! O INCRA ele vai te ajudar com isso, com 
implemento. Você tem de desembolsar e você sabe que tem que ralar 
mesmo na agricultura. Então ele é meio que difícil.  
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Para essa egressa, sua inserção se dá no lote. De fato, é um lote da 

reforma agrária no PA Nova Amazônia conduzido somente por ela, cujo mesmo é 

composto por produtos de origem animal, como galinhas e codornas e de 

produtos vegetais, como frutas e hortaliças. 

Mesmo a grande maioria dos entrevistados permanecendo inserido no 

lote, há aqueles que estão inseridos em outros espaços, como órgãos ambientais, 

instituições de ensino e de assessoria técnica no estado de Roraima, como, por 

exemplo, escolas, cooperativas, empresas prestadoras de assistência técnica e 

outros espaços de inserção profissional do agroecólogo.  

A seguir, temos uma figura representativa do espaço de atuação dos 

agroecólogos formados pela EAGRO. Como já mencionei, a maioria dos 

entrevistados está inserida no próprio lote e trabalhando na terra para a produção 

de alimentos (Figura 26).  

  

Figura 24 - Prática profissional do Agroecólogo para os egressos 

 
   Fonte: Caderno de campo (2017). 
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Empresas de assistência técnica podem ser consideradas outros 

espaços de atuação deste profissional, como por exemplo, na elaboração de 

projetos, assessoria técnica e acompanhamento de ações de desenvolvimento 

rural nas comunidades rurais. A entrevistada conta como deve ser a ação 

profissional do agroecólogo: 

 

No campo, eu acho. Escritório, montando projetos também. Ele vai 
montar o projeto, levar ao campo. Nos órgãos..., Sebrae, também o 
agroecólogo pode trabalhar que de vez em quando eu acompanho eles 
em reuniões, os professores, palestras. Os professores do SEBRAE 
junto com a EMBRAPA. Pelo curso eu cheguei a passar só uns dois 
meses trabalhando, mas eu preferi sair que trabalhei na área indígena do 
Bonfim pela Exótica. Exótica é uma empresazinha que tem de 
assistência técnica. Ai eu entrei lá só que eu não cheguei a... Eu pedi pra 
sair antes de completar o meu contrato. 

 

Além desta egressa que trabalhou na empresa mencionada, outro 

agroecólogo entrevistado trabalha na Fundação Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (FEMARH) e outra trabalha em uma escola do campo no 

município de Iracema, no sul do estado de Roraima.  

Ela iniciou suas atividades na escola ainda no estágio com a confecção 

de uma horta na escola. À época, era responsável pela biblioteca da escola e hoje 

trabalha em uma escola do campo no interior do município de Iracema e ainda 

atua como liderança indígena da etnia Macuxi. Assim, ela conta sobre o seu 

espaço de atuação:  

 

É na escola agora. Eu trabalhei aqui no meu estágio. Um estágio de oito 
meses. Aqui na escola. Inserção de uma horta agroecológica. Foi difícil. 
Foi muito difícil, porque assim, a gente concluiu porque tinha que fazer 
estágio, né?! Mas assim, é muito novo esse curso e as pessoas não 
acreditam que a gente pode ter uma alimentação mais melhor pra gente. 
Acha que os tratos naturais que nem fumo, eles não dão muita 
credibilidade pra isso. A gente entregou a horta pra escola com 99% de 
produção. Só o que não produziu na época foi a banana, por causa do 
tempo. Nós plantamos maxixe, tomate cereja, quiabo. Todas essas 
culturas pequenas de roça, a gente incluía tudo. Macaxeira, cebolinha, 
coentro, alface. 

 

Esse relato refere-se ao seu trabalho de conclusão de curso. Inseriu 

uma horta no espaço da escola onde ela atuava, na sede do município de 

Iracema, em Roraima. 
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Somente um dos entrevistados informou que a Agroecologia não 

promovia a inserção em nenhum espaço de atuação específico, porém, onde ele 

mais atua é no seu lote. Talvez se o saber camponês e a transformação do lote 

tivessem sido evidenciados ao longo do curso, o seu lote pudesse ser um espaço 

de atuação mais valorizado.  

Ainda permanecemos com a mentalidade de formar empregados e não 

para a autonomia. Autonomia não significa que não possamos prestar um serviço 

ou trabalhar de forma coletiva, colaborativa ou cooperativada, mas que possamos 

ter domínio sobre as escolhas a serem tomadas e não se tornar alienado pelo 

trabalho.  

Tramita no Senado Federal um projeto de lei Nº 531 de 2015 que 

busca regulamentar e disciplinar a profissão do agroecólogo. No parágrafo 01° do 

Art. 01º afirma que “o agroecólogo pode desempenhar sua função profissional 

como autônomo ou empregado”.  

Constituem atribuições do agroecólogo segundo este projeto de lei: 

 

1. Analisar a realidade do meio ambiente e identificar suas 
potencialidades e restrições ecológicas; 

2. Analisar as dimensões econômicas e sociais das atividades 
agropecuárias, seus aspectos favoráveis e restritivos; 

3. Planejar e programar estratégias, métodos e planos de manejo 
sustentável dos recursos naturais; 

4. Planejar e implementar sistemas de gestão ambiental, especialmente 
no controle de qualidade na produção agropecuária; 

5. Orientar processos de utilização de máquinas e equipamentos 
adaptados à pequena e média escala de produção e ao manejo 
agroecológico dos sistemas produtivos; 

6. Conhecer e orientar o uso de métodos e processos baseados em 
formas renováveis de energia alternativa no meio rural; 

7. Interpretar, orientar e aplicar a legislação trabalhista agropecuária e 
ambiental; 

8. Elaborar laudos, perícias, pareceres e relatórios técnicos sobre 
projetos agropecuários no âmbito de sua competência profissional; 

9. Dominar a fitotecnia dos diversos sistemas de produção vegetal e as 
técnicas de criação e manejo de pequenos, médios e grandes 
animais; 

10. Aplicar métodos naturais e alternativos de manejo fitossanitário e das 
zoonoses dos sistemas de produção animal; 

11. Estimular e assessorar a condução de processos participativos e 
democráticos de cooperação e organização afins ao desenvolvimento 
sustentável nas atividades agropecuárias; 

12. Estimular processos de industrialização artesanal e comercialização 
da produção agroecológica; 

13. Analisar as etapas da produção primária agrícola, pecuária e florestal 
e sua inserção na cadeia produtiva, na perspectiva de sua 
sustentabilidade econômica, social e ambiental; 

14. Planejar e implementar projetos florestais e de recuperação de áreas 
degradadas; 
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15. Contribuir para formação e capacitação de agentes agroecológicos 
para os processos de desenvolvimento rural sustentável; 

16. Realizar pesquisas e estudos que contribuam para o resgate das 
experiências e conhecimentos dos agricultores e para geração e 
validação de tecnologias adaptadas a realidade dos agricultores; 

17. Promover a socialização do conhecimento construído no âmbito 
acadêmico e pelos agricultores nos processos de manejo dos 
sistemas de produção agroecológica; 

18. Fomentar as diversas formas de organização social que visem ao 
fortalecimento da cooperação e solidariedade na agricultura e na 
sociedade em geral; 

19. Contribuir para o processo de conversão agroecológica das unidades 
produtivas em ações afins voltadas as comunidades rurais; 

20. Participar da formulação, implementação e gestão de políticas 
públicas voltadas ao desenvolvimento rural sustentável; 

21. Elaborar e executar projetos de produção agrícola sustentável; 
22. Coordenar a execução de projetos de agricultura biodinâmica, 

ecológica, natural e orgânica; 
23. Prestar consultoria aos produtores rurais; 
24. Gerenciar sistema produtivo agrícola e sistema agroflorestal; 
25. Prestar assessoria, assistência e consultoria na sua área de  

atuação (BRASIL, 2015). 

 

Os objetivos da profissão de agroecólogo, segundo este projeto lei, 

são: 

 
1. Desenvolver a percepção de diferentes realidades da agricultura 

familiar brasileira, suas contribuições históricas e perspectivas; 
2. Desenvolver a capacidade de análises sistêmicas em diferentes 

escalas locais globais; 
3. Aprimorar as capacidades de empreendedorismo e protagonismo das 

ações; 
4. Incentivar a pesquisa participativa a partir de problemas reais; 
5. Estimular a integração com a sociedade, a organização social e o 

reconhecimento do valor do “saber popular” e das potencialidades 
locais; 

6. Potencializar as capacidades criativas para desenvolver soluções 
rápidas, simples e contextualizadas; 

7. Fornecer base teórica e prática que permita atuação nas áreas de 
agricultura familiar e desenvolvimento rural sustentável (BRASIL, 
2015). 

 

Esse projeto foi retirado de pauta de votação do Senado Federal por 

pressão da Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros e de outros 

sindicatos com a justificativa de que precarizava a Agroecologia ao fatiar uma 

área multidisciplinar com uma importante atuação do Engenheiros Agrônomos e 

Ambientais.  

O Presidente do Sindicato dos Engenheiros Agrônomos à época firmou 

que “esta é uma vitória importante para a Agronomia e toda a sociedade 

brasileira. O fortalecimento da agronomia como visão sistêmica contribui para 
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formulação de políticas públicas, para valorização dos profissionais, e a busca por 

soluções técnicas para a produção agrícola que contemplem aspectos sociais, 

ambientais e econômicos”.  

A Fisenge encaminhou ofício aos Senadores da comissão de assuntos 

sociais informando os motivos da solicitação de não continuidade do projeto no 

senado. Resumidamente, justificaram tal pedido por a Agroecologia ser 

multidisciplinar e necessitar de áreas como a Agronomia, Ciências ambientais e 

florestais.  

A atribuição do agroecólogo já faz parte da profissão do agrônomo e de 

áreas afins. Mesmo com o crescimento da agricultura orgânica, é uma área já 

atendida pelas profissões já existentes e o uso dos agrotóxicos não diminuiria 

com a regulamentação de uma nova profissão (CREA-PR, 2016). 

O sistema CONFEA também se posicionou contrário ao PL 531/2015. 

A plenária do CONFEA, reunida em Brasília dos dias 9 a 11 de dezembro de 

2015, decidiu por unanimidade: 

Manifestar-se contrário ao projeto de lei do Senado nº 531, de 2015 que 
disciplina a profissão de agroecólogo tendo em vista que o art. 5º da 
resolução Nº 218, de 1973, mostra claramente que as competências do 
engenheiro agrônomo colidem com as atribuições do Agroecólogo 
sugeridos no art. 3º do PLS Nº 531, de 2015. 2) determinar que a 
assessoria parlamentar do CONFEA promova articulação política e ação 
formalizada pela manifestação contrária ao projeto de lei do senado do 
senado Nº 531, de 2015 (CONFEA, 2015).  

 

A articulação política contrária ao projeto pelas instituições de classe é 

forte e forçaram a retirada de votação do Senado Federal. Isso significa que são 

fortemente organizados e articulados para barrar a discussão da regulamentação 

de uma nova profissão.  

Mesmo sem esta regulamentação, a profissão do agroecólogo já é algo 

notável e atuante na sociedade brasileira, pois já temos mais de 20 cursos de 

graduação nas universidades brasileiras formando esses profissionais.  

Pergunto se a disputa é por uma prática corporativista de manutenção 

do status quo ou por melhorias na vida do trabalhador rural brasileiro e direito à 

alimentação adequada do cidadão, ou ainda pela manutenção dos recursos 

naturais existentes nos diferentes biomas brasileiros. A profissão que apontar 

para os caminhos da sustentabilidade será aquela que permanecerá como uma 

prática necessária para o campo brasileiro. 
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Para as famílias dos agroecólogos, ter um profissional na família 

significa melhorar a gestão da terra, da família e da produção agrícola, ter acesso 

a serviço de assessoria técnica na própria família, tornando independente de 

agentes sociais externos para melhoria na produção agrícola do lote do 

assentamento, como mostra o Quadro 21. 

 

Quadro 20 - Contribuição dos agroecólogos às famílias 

Tema: Contribuição do agroecólogo ao assentamento  

Unidade de registro Codificação 

A parte de gestão. 
A parte de planejamento nosso dentro de casa hoje. Entendeu? 
Porque hoje em dia nós estamos planejando. Tamos tentando 
aumentar a casa. Nós temos um planejamento pra dentro do 
nosso sítio. É assim, se não tiver a gestão, nada vai pra frente. 
Coisa que, vixe... Bem lá atrás, nós não tinha! Nós só sabia que 
tinha que trabalhar pra comer, calçar e vestir. Às vezes, nem 
dava isso. Hoje não. Hoje a gente consegue ver a agenda, tem 
o próximo mês, é o que? Pagar conta tal, comprar coisa tal. 
Próximo mês a gente já sabe o que tem pra fazer e o que não 
tem pra fazer. Tudo isso é através do quê, dos estudos e do 
conhecimento. 

Gestão da 
propriedade. 
Planejamento 
familiar e da 
propriedade. 

Antes da Kenilse ser formada, cada consulta técnica que eu 
buscava pra cá, era 150 reais que eu pagava, uma consulta 
técnica. 
Hoje eu não pago isso. Já tem mais de quatro anos que eu não 
pago, porque eu tenho dois dentro de casa que me ajuda. 

Independência 
da assessoria 
técnica 

Mais ou menos, porque ele gosta muito de mexer com terra, de 
plantar. 

Pouca 
contribuição 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em seguida, temos um quadro que apresenta as atividades 

desenvolvidas pelos egressos do curso de Tecnólogo em Agroecologia da 

EAGRO. A continuidade da prática da agricultura é algo recorrente, pois muitos 

continuam trabalhando nos seus lotes e outros estão inseridos na execução de 

diversas políticas públicas sociais, ambientais e agrárias. Na discussão se 

normatiza, regulariza, disciplina ou não esta profissão. Ela já existe no mundo da 

vida e no cotidiano dos camponeses. Além disso, mostra-se com uma prática 

mais voltada para um mundo mais consciente dos limites sociais e ambientais, no 

qual estamos inseridos (Quadro 22).  
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Quadro 21 - Prática profissional atual dos agroecólogos formados pela 
EAGRO/UFRR 

 
Atividades desenvolvidas pelos egressos do curso de Tecnólogo 

em Agroecologia da EAGRO 
 

 
Nome do 
estudante 

Atividade desenvolvida 

01 
Edmar Pereira de 
Melo 

Cursa Enfermagem e trabalha em um escritório de 
produção de mudas e viveiros 

02 
Maria Luzineide M. 
Marques  

Secretária de Ação Social do município de Bonfim 

03 
Anderson Lopes da 
Silva 

Cursa Matemática, Agente Comunitário de Saúde e 
Agricultor 

04 
Christian N. 
Albuquerque 

Trabalha na EMBRAPA - RR, presta serviços à 
EMBRAPA 

05 Edson Carlos Matos 
Participa da criação de um projeto de revitalização de 
rios, comunidade Passarão, em Boa Vista 

06 
José William da 
Silva 

Cursa Licenciatura em Educação do Campo na UFRR 
e é líder comunitário no município de Cantá 

07 Kennedy S. Brito 
Fiscal Ambiental da Fundação de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos de Roraima – FEMAHR 

08 Roubles S. Gomes Agricultor e professor no município de Cantá 

09 
Robson Ventura 
Camilo 

Agricultor 

10 
Rogério Lopes 
Xavier 

Técnico da Escola Agrotécnica, técnico da  
Cooopercinco; 

11 
Antônio Fernando 
Castro 

Professor do município de Mucajaí 

12 
Karoline Barros 
Oliveira 

Comerciante 

13 
Maria Maruai 
Cipriano 

Professora do Município de Iracema-RR e liderança 
indígena  

14 Raquel Silva Lima Professora do município de Mucajaí 

15 
Benondes  de O. 
Silva 

Agricultor 

16 Gilvane F. C. Silva Agricultor 

17 Joelson Ramos 
Agricultor, revitalizou uma cooperativa e é agente 
comunitário de Saúde 

18 
José Luiz Martins 
Pereira 

Agricultor e revitalizou uma cooperativa em Vila Nova. 
Agente Comunitário de Saúde 

19 Vicente Matias Neto Desempregado 

20 
Diego de Souza 
Correia 

Agricultor e faz parte da cooperativa Coopiau 

21 
Dileuza Trindade 
Alves 

Agricultora e faz parte da cooperativa Coopiau 

22 
Jaqueline Tabosa 
Lagueman 

Agricultora e faz parte da Coopercinco, e trabalha em 
uma escola. Faz parte da direção da cooperativa. 

23 Valdenir Oliveira da Em tratamento 
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Silva 

24 
Francineide de 
Araújo 

Agricultora, assentada da reforma agrária, faz parte da 
Coopercinco e trabalha na Escola Estadual Albino 
Tavares, no PA Nova Amazônia 

25 
Francisco das 
Chagas Barboza 

Agricultor e participa da Coopercinco e da 
FETRAFERR 

26 
Jackson Bezerra 
Maciel 

Agricultor e faz parte da cooperativa Cooperhorta e 
está finalizando uma especialização em Gestão 
Ambiental 

27 Kenilse  Silva Barros Assentada da reforma agrária 

28 
Rodrigo da Costa 
santos 

Soldado do Exército 

29 
Klebeylton A. S. 
Sousa 

Desempregado 

30 
Raquel Pereira de 
Oliveira 

Desempregada  

31 
Carlos Francisco 
Barroso 

Coordenou um projeto social, faz parte de uma 
cooperativa no sul do estado e atua no Núcleo de 
Estudo em agroecologia e Produção Orgânica 
(NEAPO/ UERR) 

32 Danilo Silva Feitosa Sem informação 

33 
Elielton Martins 
Rego 

Sem informação 

34 
Eliomar da Silva 
Costa 

Assessor técnico produtivo 

35 
Elisângela A. da 
Silva 

Técnica da ADERR em estágio 

36 Evair Marcelo Silva Agricultor, Mestre em Agroecologia pela UERR 

37 
Josean Feitosa 
Magalhães 

Agricultor 

38 
Starlen Machão 
Silva 

Agricultor, coordena projeto de mudas no sul do 
estado 

39 
Tammy Montenegro 
da Silva 

Costureira 

40 
Beatriz Oliveira de 
Souza 

Sem informação. 

41 
Joelma de Oliveira 
Lima 

Faz parte da associação Renascer. 

 Fonte: Dados da pesquisa. 
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Em Roraima, fruto da mobilização política dos egressos, foi aprovada 

uma lei que cria vagas no quadro do governo do estado para profissionais 

graduados em Tecnólogos em Agroecologia nos seguintes termos: 

 

Art. 1º Nos planos de Cargos, Carreira e Remuneração no âmbito do 
Estado de Roraima, Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, 
é assegurada a destinação de vagas para profissionais em tecnólogos 
em agroecologia. 
Art. 2º O Curso de Tecnólogo em Agroecologia é de graduação, 
correspondente ao 3º grau, o qual é voltado para produção na agricultura 
familiar de forma orgânica e sustentável, requerendo profissionais com 
conhecimento técnico especializado nesta área. 
Art. 3º Os profissionais selecionados exercerão suas atividades junto aos 
Órgãos Públicos Estaduais voltados à produção agropecuária 
(RORAIMA, 2017). 

 

A inserção política do Agroecólogo e todos aqueles que discutem e 

atuam na Agroecologia é fundamental para manter as atuais conquistas e avançar 

na conquista de novos espaços. A aprovação de novas leis na temática que 

envolve a produção orgânica e a Agroecologia garante novos espaços para quem 

acredita que a Agroecologia pode iluminar novos espaços de atuação. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O PPC do curso de Tecnologia em Agroecologia possibilitou a 

formação em Agroecologia para assentados da reforma agrária de diversos 

municípios do estado de Roraima. Esta pesquisa apontou que: 

A pedagogia da alternância, utilizada como metodologia de formação 

dos agroecólogos, garantiu que 80% da turma concluísse o curso, proporcionando 

ainda a inserção profissional dos egressos em seus assentamentos da reforma 

agrária; 

 A formação recebida pelos discentes, mediante os componentes 

curriculares, proporcionou uma prática profissional baseada muito mais numa 

dimensão técnica do que numa perspectiva social, ambiental, cultural e política 

inerentes à Agroecologia;  

Os docentes não tinham a instrumentação adequada para propiciar 

uma formação em Agroecologia, pois a sua grande maioria originava-se de uma 

formação ainda pautada nos métodos da revolução verde.  

Dessa forma, conclui-se que de acordo com as categorias analisadas, 

a formação em Agroecologia é fundamental para continuidade da inserção dos 

assentados em suas práticas sociais, no entanto, essa formação precisa ser de 

cunho multidisciplinar, interdisciplinar, multidimensional e fundamentalmente 

baseada no modo de vida dos camponeses e camponesas.  
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS COM OS SUJEITOS DA 
PESQUISA 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS PROFESSORES 
 

1. Instituições que participaram da criação do curso de Agroecologia 

2. Criação do curso de agroecologia 

3. Compreensão acerca da agroecologia 

4. Educação em Agroecologia 

5. Papel da universidade frente a formação dos novos agroecólogos 

6. Papel da comunidade 

7. Futuro dos profissionais em agroecologia – Prática profissional em 

agroecologia 

8. Características do docente para atuar na Agroecologia -  Prática Docente 

9. Formação exercida pela universidade e formação exigida pelas comunidades 

10. Pedagogia da alternância 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS ESTUDANTES 
 

1. Perfil do estudante pra cursar Agroecologia 

2. Inserção na comunidade 

3. Vínculo com o lote 

4. Acesso ao curso de Agroecologia 

5. Inserção profissional do agroecólogo 

6. Perspectivas do futuro do curso de Agroecologia 

7. Limites da formação 

8. Conceito hoje de Agroecologia 

9. Importância da Alternância 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA AS FAMÍLIAS E COMUNIDADES 
 

1. Saberes necessários à formação em Agroecologia 

2. Pedagogia da Alternância 

3. Limites da formação 

4. Participação da família na escolha do curso 

5. Contribuição do agroecólogo ao assentamento 

6. Concepção de Agroecologia 
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ANEXOS 
 

ANEXO A – PROJETO DE LEI QUE REGULAMENTA A PROFISSÃO DO 
AGROECÓLOGO NO BRASIL 
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ANEXO B – GRADE CURRICULAR DO CURSO DE TECNÓLOGO EM 
AGROECOLOGIA DA EAGRO/UFRR 

 

 

  



223 
 

 

ANEXO C – PARECER DO CONSELHO DE ÉTICA DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE RORAIMA 
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ANEXO D – LEI ESTADUAL Nº 1201/2017. DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE 
VAGAS PARA TECNÓLOGO EM AGROECOLOGIA NO ESTADO DE 

RORAIMA 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: Educação em Agroecologia: práticas pedagógicas na 

formação de Tecnólogos em Agroecologia da Escola Agrotécnica (EAGRO) 

da Universidade Federal de Roraima (UFRR) 

 

Pesquisador Responsável: Janailton Coutinho 

 

Este projeto tem o objetivo de Estudar o Projeto Político Pedagógico 

do curso Tecnólogo em Agroecologia da Escola Agrotécnica da 

Universidade Federal de Roraima para identificar se o mesmo atende às 

demandas e desafios atuais dos novos profissionais em Agroecologia, no 

sentido de contribuir com uma melhor qualidade da formação profissional, 

na perspectiva do desenvolvimento autossustentável.  

Para tanto, será necessário realizar os seguintes procedimentos: 

realização de entrevistas com professores, egressos do curso de Agroecologia e 

movimentos e grupos sociais que contribuíram com a criação do curso de 

Agroecologia na Universidade Federal de Roraima. 

Os BENEFÍCIOS desta pesquisa são fundamentais para compreender 

as novas práticas formativas em Agroecologia na educação superior. Os sujeitos 

envolvidos terão suas práticas sistematizadas ao longo da investigação. Quanto 

aos estudantes, terão suas práticas agroecológicas sistematizadas em um 

relatório de pesquisa; quanto aos professores, poderão visualizar suas práticas 

pedagógicas e para as famílias, poderão ver a operacionalização das ações 

agroecológicas realizadas.  

Além disso, haverá a disponibilização de conhecimento científico para 

a comunidade acadêmica e para os grupos locais. Isso serve como objeto de 

reflexão para novas práticas acadêmicas e sociais.  Durante a execução do 

projeto poderão ter perguntas que poderiam considerar indesejadas ou ainda 

possíveis observações em que necessitarão de autorização dos sujeitos da 

pesquisa.  
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Os RISCOS inerentes a esta pesquisa se dão com possíveis cansaços 

ou aborrecimentos durante a entrevista ou ainda mencionar assuntos indevidos 

ou indesejados frente a questão da terra e da Agroecologia; alteração na 

autoestima dos entrevistados  e mudanças na visão de mundo dos sujeitos 

envolvidos. 

Para MINIMIZAR esses efeitos, serão apresentados os dados aos 

grupos envolvidos. A perspectiva é realizar um seminário para dialogar com os 

grupos envolvidos na pesquisa. Isso promoverá um debate público acerca dos 

dados e possíveis incongruências nas informações. 

Após ler e receber explicações sobre a pesquisa, terei direito de: 

 

1. receber resposta a qualquer pergunta e esclarecimento sobre os 

procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados à pesquisa; 

2. retirar o consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo; 

3. não ser identificado e ser mantido o caráter confidencial das informações 

relacionadas à privacidade. 

4. procurar esclarecimentos com o Janailton Coutinho, por meio do número de 

telefone (095) 981251565ou na Universidade Federal de Roraima, Centro de 

Educação, Coordenação do curso de Licenciatura em Educação do Campo, em 

caso de dúvidas ou notificação de acontecimentos não previstos. 

 

Eu, _______________________________________, declaro estar 

ciente do anteriormente exposto e concordo voluntariamente em participar desta 

pesquisa, assinando este consentimento em duas vias, ficando com a posse de 

uma delas. 

Acrescentar contato do colaborador, se houver. 

  

Boa Vista-RR, ____de___________ de _______ . 

 

Assinatura do participante da pesquisa: 

__________________________________________ 
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Eu, ___________________________________________, declaro que 

forneci todas as informações referentes à pesquisa ao participante, de forma 

apropriada e voluntária. 

 

Boa Vista-RR, ____de___________ de _______ . 

 

Assinatura do pesquisador: 

_____________________________________________________ 

 

 

Contato do pesquisador: 

Tel: 95 981251565 

Email: janailton.coutinho@ufrr.br 

 

 

 
 


