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Introdução

É recente a inserção da agroecologia na discussão 
sobre as políticas educacionais para o Ensino Agrícola
[1]. Assim como é recente a realização do I Fórum de 
Educação em Agroecologia e Sistemas Orgânicos de 
Produção que reuniu organizações governamentais e 
não governamentais de todo o país para debater a 
inclusão da agroecologia nas políticas públicas e 
organização curricular do ensino básico, profissional e 
técnico, educação não formal e superior [2]. A ideia é 
que a agroecologia, pelo seu comprometimento com a 
diversidade e sustentabilidade, dê suporte a uma 
formação comprometida com os movimentos sociais e 
a agricultura familiar. 

A agroecologia é entendida como um enfoque 
científico destinado a apoiar a transição do atual 
modelo de desenvolvimento rural e de agricultura 
convencionais para estilos de desenvolvimento rural e
de agriculturas sustentáveis [3]. Também pode ser 
compreendida como a aplicação de conceitos e 
princípios ecológicos no manejo de agroecossistemas 
sustentáveis [4]. O agroecossistema é considerado a 
unidade de análise em estudos de agroecologia, que 
pode representar uma microbacia, uma unidade de 
produção ou mesmo um sistema de produção agrícola. 

Sistema é um conjunto de elementos que se inter 
relacionam de modo a estabelecerem entre si um 
determinado grau de organização [5]. Os principais 
elementos do sistema são: Componentes, Interações 
entre os componentes, Entradas, Saídas e Limites. A 
estrutura de um sistema é a relação entre os 
componentes do sistema, através de suas interações. A 
função de um sistema está sempre relacionada com a 
natureza das saídas produzidas, em função das entradas 
e dos componentes do sistema [6]. Analisar um sistema
implica decompô-lo em suas partes constituintes e 
descobrir as relações existentes entre elas [5]. 
No presente trabalho é feita uma comparação de duas 
unidades pedagógicas: do curso Técnico em 
Agropecuária da Instituição Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia, campus Vitória (IFET), antiga 
Escola Agrotécnica Federal de Vitória de Santo Antão
(EAFVSA) e do curso de Agentes de Desenvolvimento 
Local (ADL) do Serviço de Tecnologia Alternativa 

(SERTA), uma Organização da Sociedade Civil e Interesse 
Público (OSCIP). O objetivo deste estudo comparativo foi 
de observar e compreender qual destes sistemas está mais 
próximo do enfoque agroecológico no processo de 
formação dos futuros técnicos.

Material e métodos

No segundo semestre de 2007 uma equipe composta por
seis alunos do 4º período de Licenciatura em Ciências
Agrícolas (L.A) visitou duas instituições, sendo uma de 
educação formal – IFET, em Vitória de Santo Antão e a 
outra uma OSCIP – SERTA, em Glória do Goitá. Mediante 
o uso de caderneta de campo e máquina fotográfica foram 
registradas as observações realizadas principalmente no 
âmbito das unidades pedagógicas do curso Técnico em 
Agropecuária (Unidades Experimentais de Produção 
(UEPs)) e do curso de ADL (Unidade pedagógica de 
produção orgânica (UPPO)).

  As unidades pedagógicas foram analisadas quanto aos 
seus sistemas de ensino de produção/transmissão de 
conhecimento, buscando-se identificar as inter-relações
entre os conhecimentos trabalhados nas aulas teóricas, na 
sala de aula, e principalmente nas aulas práticas nas 
unidades pedagógicas, de cada sistema para melhor 
compreender o processo formativo e perfil do profissional.  

A. O estudo

Antes da realização da visita o grupo estudou e debateu 
ao longo do semestre sobre os conceitos e análise de 
agroecossistemas, com base na literatura disponibilizada na 
Prática de Ensino: Sistema de produção agropecuária do 
curso de LA. Foram lidos textos, analisados gráficos e 
feitos exercícios de desenho de agroecossistemas. Este 
estudo preliminar foi fundamental para a percepção do todo 
e das partes de um agroecossistema e suas interrelações.

B. A visita

Sob a orientação de um Guia e um roteiro procurou-se 
observar durante as visitas o sistema como um todo e as 
suas partes (subsistemas). Em cada subsistema conheceu-se 
as atividades realizadas, a concepção dos conhecimentos 
envolvidos e a destinação dos produtos obtidos. 



C. Construção das representações gráficas

Para a construção das representações gráficas dos 
sistemas foi feita uma adaptação de Azevedo [5]. 
Segundo este autor a representação gráfica deve 
mostrar quais são os componentes principais do 
sistema, as relações que eles mantêm entre si e as 
relações do sistema com o meio externo. Assim, em 
cada representação são mencionados as entradas, os 
componentes (subsistemas), interações, saídas e limites 
de cada sistema. As setas indicam fluxos e as inter-
relações estabelecidas entre os componentes do 
sistema. Quanto maior a inter-relação entre os 
componentes mais complexo é o sistema. Essas inter-
relações minimizam as perdas de informação, de 
materiais e de energia, que favorecem o equilíbrio do 
sistema.

Resultados

A. Análise do sistema do SERTA
Neste sistema (Figura 1) identificaram-se como 

elementos de entrada: os alunos, filhos de agricultores, 
e as tecnologias adaptadas a realidade local. Os 
principais componentes do sistema foram: o sistema de 
ensino integrado envolvendo conhecimentos 
produzidos/transmitidos baseados em saberes locais e 
tecnologias alternativas e permacultural na UPPO 
(composta por: a sementeira, a horta orgânica e 
medicinal, o minhocário, o biodigestor, o 
biofertilizante, o tanque de peixe, a criação consorciada 
de pato, galinha e peru, a criação de porcos, e coelho e 
preá, a mandala, o secador solar), no laboratório de 
informática, na a sala de aula e o refeitório.  Os 
elementos de saída são os agentes de desenvolvimento 
local (ADLs) e as hortaliças.  

No comparativo das representações gráficas, observou-
se a maior inter-relação entre os componentes do 
SERTA, e sua relação com o meio externo visa à 
conscientização de que é possível trabalhar e 
desenvolver uma agricultura de base ecológica, pois 
são adotas práticas agroecológicas, com base no 
conhecimento do sistema, ou seja, uma produção 
sustentável. No processo de conclusão do curso são 
formados os agentes de desenvolvimento local (ADLs), 
que desde o processo de formação já atuam na 
comunidade do município.

B. Análise do sistema da EAFVSA

Neste sistema (Figura 2) identificaram-se como 
elementos de entrada: os alunos, que geralmente são de 
origem urbana sem tradição agrícola, as tecnologias de 
“ponta”, os insumos (sementes, adubos e defensivos 
agrícolas), ração animal e alimentos in natura para 
beneficiamento nas aulas de agroindústria. 

Os principais componentes identificados foram: o
sistema fragmentado de ensino envolvendo 

conhecimentos produzidos/transmitidos baseados
predominantemente numa concepção tecnicista e industrial 
de produção de larga escala e de monocultivo; as UEPs (de 
aves, de suíno, de caprino, de bovino, de olericultura e de 
fruticultura), a agroindústria, o viveiro de mudas, a 
biblioteca, a sala de informática, o laboratório de química e
o refeitório. Os elementos de saída foram: o Técnico em 
Agropecuária e as mudas produzidas.       

Discussão

O sistema do SERTA é mais complexo do que o sistema 
da EAFVSA, uma vez que apresenta maior inter-relação 
entre os componentes. Isso pode ser comprovado pelo 
maior fluxo (ver setas) existente na UPPO, onde se observa 
uma maior integração entre os componentes vegetais e 
animais, por exemplo, em que os resíduos de um destes 
pode ser considerado insumo para o outro. Ao passo que as 
UEPs são subsistemas praticamente independentes uns dos 
outras. Percebe-se também que o sistema do SERTA é um 
sistema menos dependente de inputs do que a EAFVSA, 
que demanda alta quantidade de insumos externos. A forma 
de organização integrada e diversificada do sistema do 
SERTA está mais próxima do que preconiza a agroecologia 
do que o sistema de EAFVSA, que é mais fragmentado e 
monocultural. Em outras palavras, isto equivale a dizer que 
o SERTA estaria formando profissionais com um perfil 
para atuar nos sistemas diversificados da agricultura 
familiar e o EAFVSA para atuar em empresas rurais, do 
agronegócio. Por fim, pode-se dizer que o sistema SERTA 
permite uma formação mais abrangente, que lhes permite 
melhor compreensão da relação entre os conhecimentos 
adquiridos.
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Figura 1. Representação gráfica do sistema SERTA

Figura 2. Representação gráfica do sistema da EAFVSA.


