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Resumo

Discutir o trabalho como princípio educativo na construção teórica já apresenta o grau de dificuldade 

de se compreender essa perspectiva. No universo das práticas escolares, em especial, no ensino 

superior, essa construção parece ainda mais distante das atenções universitárias. Retomar esse 

debate é discutir a extensão universitária nessa perspectiva, ou seja, teoria e prática como conceitos 

indissociáveis. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental que tem por objetivo evidenciar 

como as atividades desenvolvidas no âmbito do Programa de Apoio a Agricultores Familiares do 

Norte de Minas Gerais em Atividades de Produção Higiene e Saúde Pública” PRAOF-UFMG 

em execução pelo Instituto de Ciências Agrárias da UFMG em Montes Claros – ICA/UFMG, 

estão associadas com a  construção de uma nova universidade que tem na formação humana sua 

principal finalidade. 
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Introdução

O Colóquio Internacional, desde sua primeira edição em 2008, tem incitado o debate da 

comunidade acadêmica a respeito de temas que envolvem a participação da Universidade no 

atendimento às demandas sociais, tanto na reflexão sobre demandas antigas com novas roupagens, 

quanto sobre questões contemporâneas sem precedentes. 

A proposta do V Colóquio Internacional não se desvincula dessa premissa, pois, questionar 

o papel da Universidade e dos Modos de Produção do Conhecimento é reabrir a discussão sobre a 

própria existência da Universidade e do seu papel enquanto transformadora social. 

Esta comunicação tem como propósito sugerir respostas à problematização apresentada pelo 

eixo de problemática: “A Universidade a extensão Universitária: quem serve a quem?”.   

Trata-se da sistematização dos resultados das atividades desenvolvidas no âmbito do 

“Programa de Apoio a Agricultores Familiares do Norte de Minas Gerais em Atividades de 

Produção Higiene e Saúde Pública” em execução pelo Instituto de Ciências Agrárias da UFMG 

em Montes Claros – ICA/UFMG.

Relaciona-se extensão, trabalho e formação humana no desenvolvimento das atividades do 

PROAF/UFMG na mesorregião do Norte de Minas Gerais, região com especial presença da UFMG, 

principalmente por apresentar características socioeconômicas e climáticas que comprometem a 

produção agrícola e a própria reprodução social dos sujeitos do Norte de Minas. 

O trabalho como princípio educativo

O capital submeteu o campo à cidade, transformou os meios de produção, aproximou 

crianças e mulheres da expropriação, inaugurou a divisão do trabalho interna coporis, (MARX; 

ENGELS, 1847) classificou qualificados e não qualificados, criou o trabalhador parcial e sugeriu 

sua estupidificação (MARX, 1890). 

Mas se o capital submeteu o homem, o trabalho o transforma,
 

O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, processo este em que o 
homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a natureza. [...] 
Afim de se apropriar da matéria natural de uma forma útil para sua própria vida, ele põe em 
movimento as forças naturais pertencentes a sua corporeidade: seus braços e pernas, cabeça 
e mãos. Agindo sobre a natureza externa e modificando-a por meio desse movimento, ele 
modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. Ele desenvolve as potencias que nela jazem 
latentes e submete o jogo de suas forças a seu próprio domínio. (MARX, 1890: 255). 

  
É a partir de Marx que o trabalho ganha nova conotação e é apresentado como princípio 
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educativo e se 
 

[...] na história dos homens o trabalho sempre foi um fato educativo, a originalidade de Marx 
consistiu em erigir este fato universal à categoria de princípio. Com isso, Marx introduziu 
e consagrou, na ciência pedagógica, a idéia de ser o trabalho o elemento determinante e 
fundamental de todo o processo educativo [...] (NOSELLA, 2009: 43). 

  Dentre as compressões do trabalho como princípio educativo, pode-se perceber que 

não existe, no processo do trabalho, a separação entre teoria e prática, entre trabalho manual e 

intelectual, o processo de formação do sujeito ocorre na simultaneidade da ação humana. 

  Ocorre que a valorização desse processo não é pacífica no projeto hegemônico de educação 

proposto pelo Estado, a dissociação entre trabalho e educação é latente em todos os níveis de 

ensino, inclusive no ensino superior, evidenciando a mutilação do sujeito no que diz respeito à sua 

formação onilateral, ou seja, “no desenvolvimento do homem por inteiro, isto é, em todas as suas 

potencialidades intelectivas, emocionais, estéticas, éticas e físicas que facilitam o processo de sua 

emancipação” (OLIVEIRA, et al, 2009: 83).  

  Apesar de inserido no contexto de uma estrutura hegemônica de educação o indivíduo 

estabelece relações diversas que o possibilita a superação dos obstáculos apresentados por este 

projeto. 
 

A escola é um centro de hegemonia, centro por excelência da função educativa do Estado. Mas 
o papel educativo do Estado vai além deste espaço e, num sentido mais amplo, atravessa de 
maneira tensa a constituição do homem moderno pelas vias de novas ligações estabelecidas 
com os indivíduos e grupos sociais (CUNHA, 2009: 67).

 Nesse contexto, em especial, no ensino superior, as ligações estabelecidas entre os 

indivíduos e grupos sociais, têm sido fortalecidas com outros instrumentos direcionados a aprimorar 

o processo de formação humana, entre estes instrumentos acredita-se na extensão universitária 

como desencadeadora, ainda incipiente, de um processo mais amplo de formação onilateral.  

Extensão Universitária 

Modernamente as demandas sociais têm exigido muito mais das universidades do que as 

acepções tradicionalmente desenvolvidas por elas, o contexto do ensino e da pesquisa ganham 

novas dimensões e a extensão é incluída na base estrutural da universidade, de forma mais objetiva, 

com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN – Lei Federal nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996.

Apesar de normativamente elemento do tripé universitário, pouco se tem produzido sobre 
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a extensão, em especial sobre seu papel instrumento de formação humana. 

Dentre as três funções da universidade, ensino, pesquisa e extensão, a última é a mais nova e 
a que carece de maiores investigações. A maioria dos trabalhos realizados enfoca o processo 
de construção histórica da extensão e sua inserção dentro da Universidade como uma terceira 
função. Porém, poucos são aqueles que investigam a prática dos projetos, seu dia a dia, sua 
influência no processo de formação dos discentes e sua contribuição para a consolidação 
de um campo de conhecimento específico e das consequências dessas práticas acadêmicas 
(CASTRO, 2004:02). 

 

As acepções do termo extensão têm significativo papel na concepção pejorativa do termo, 

em especial na sua compreensão como política assistencialista, no atendimento, pelas universidades, 

de comunidades e indivíduos em risco social. 

Porém, segundo Freire (1985) o termo extensão indica a ação de estender algo a alguém, 

mas não o estender que transforma o homem em quase “coisa”, que o nega como um ser de 

transformação do mundo, mas uma extensão educativa, um movimento de educar e educar-se na 

prática da liberdade. 

[...] educar e educar-se, na prática da liberdade, é tarefa daqueles que sabem que pouco sabem 
– por isto sabem que sabem algo e podem assim chegar a saber mais – em diálogo com aquêles 
que, quase sempre, pensam que nada sabem, para que êstes, transformando seu pensar que 
nada sabem em saber que pouco sabem, possam igualmente saber mais. (FREIRE, 1985: 15) 
(Sic)

 

  A extensão educativa, como aponta Freire (1985), têm um papel transformador se pensada 

a extensão nos cursos da área de Ciências Agrárias, com destaque quando envolve regiões e 

populações com características próprias como as da Mesorregião do Norte de Minas Gerais. 

 Nesse horizonte, os projetos políticos pedagógicos, em especial de cursos superiores da 

área de Ciências Agrárias, têm se modernizado e se adequado com objetivo de atender às propostas 

de uma formação onilateral, tendo na Extensão Rural o ponto de convergência.  

A Extensão Rural é uma das importantes ferramentas que contribuem com esta perspectiva, 

uma vez que é essencialmente interdisciplinar e se fundamenta teórica e metodologicamente em 

diversas subáreas das chamadas ciências sociais aplicadas e das ciências humanas, aplicando estes 

conhecimentos, no âmbito das ciências agrárias, aos problemas da extensão voltada ao meio rural 

(DOULA; SOUZA, 2006). 

Apesar de em “Extensão ou Comunicação?”, Freire (1985) destacar a importância 

do agrônomo como extensionista, infere-se que o autor não pretendeu limitar a extensão rural 

exclusivamente a este profissional, e sim, incitar a discussão quanto à extensão rural como 

instrumento de aproximação e de formação humana aplicada à todas as áreas envolvidas no cenário 



1429

agrário, especialmente envolvendo o camponês. 

[...] o trabalho do agrônomo [educador] não pode ser o de adestramento nem sequer o de 
treinamento dos camponeses nas técnicas de arar, de semear, de colhêr, de reflorestar etc. Se 
se satisfizer com um mero adestrar pode, inclusive, em certas circunstâncias, conseguir uma 
maior rentabilidade do trabalho. Entretanto, não terá contribuído em nada ou quase nada para 
a afirmação dêles como homens mesmos (FREIRE, 1985:65). (sic)

 A Extensão Rural, não pode estar no imaginário como um movimento de condução, entrega 

de conhecimento técnico e de capacitação de camponeses, para assumir um papel transformador 

da realidade humana no campo deve ganhar contornos cada vez mais interdisciplinares, e sob este 

aspecto, a influência agroecológica no viés extensionista é significativa. Caporal (2003) discute 

a importância de uma “Extensão Rural Agroecológica”, caracterizando-o como um processo de 

intervenção de caráter educativo e transformador, baseado em metodologias que permitam o 

desenvolvimento de uma prática social no qual os sujeitos do processo buscam a construção e 

sistematização de conhecimentos que os levem a agir conscientemente sobre a realidade. 

Neste contexto, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) vislumbra a potencialidade 

agropecuária do Norte de Minas Gerais já há bastante tempo com estrutura de ensino estabelecida 

no Campus Regional de Montes Claros.

 O Instituto de Ciências Agrárias caracteriza a idealização do plano de interiorização 

da UFMG, constituindo-se em importante forma de inclusão social, uma vez que atua em toda 

Mesorregião do Norte de Minas, uma das regiões de grandes demandas econômicas e sociais 

do país. Esta região, onde se concentra o maior número de agricultores familiares do Estado, 

vem se adequando para superar as dificuldades impostas pelo baixo índice pluviométrico, cujas 

consequências são, dentre outras, abandono da terra, migração de agricultores para os grandes 

centros, elevado número de pessoas em situação abaixo da linha da pobreza e graves problemas 

sociais. 

Tal fato pode ser atribuído em parte ao modelo de desenvolvimento agrícola adotado, cuja 

estratégia tem sido principalmente de transformação do ambiente, utilizando-se de tecnologias 

desenvolvidas em outros locais, e não de adaptação às condições regionais lançando mão de 

tecnologias geradas na própria região.

Os projetos pedagógicos dos cursos de graduação e de pós-graduação do Campus da 

UFMG em Montes Claros tem como premissa a formação de profissionais com sólida base de 

conhecimentos científicos, dotado de consciência ética, política, com visão crítica e global da 

conjuntura econômica, social, política e cultural da região onde atua do Brasil e do Mundo.  O 

profissional formado deverá estar apto a compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, 

grupos sociais e comunidade, com relação aos problemas tecnológicos, socioeconômicos, 
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gerenciais e organizativos, utilizando racionalmente os recursos disponíveis e conservando o 

equilíbrio ambiental. 

As atividades de extensão são o caminho para a consolidação das propostas da UFMG no 

Norte de Minas, permitindo a integração com a comunidade norte mineira, acreditando que as 

experiências e conhecimentos acumulados somados àqueles produzidos no interior da instituição 

poderão promover mudanças sociais de forma participativa e sustentável. 

O Programa de Apoio a Agricultores Familiares do Norte de Minas Gerais em Atividades de 

Produção Higiene e Saúde Pública

Programa de Apoio a Agricultores Familiares do Norte de Minas Gerais em Higiene, 

Produção e Saúde Pública (PROAF/UFMG) foi implantado no ICA/UFMG, no ano de 2007 e 

desde então vem desenvolvendo diversos projetos com objetivo de interiorizar a UFMG contribuir 

para o desenvolvimento do Norte de Minas Gerais, visando a produção de alimentos saudáveis e 

competitivos fortalecendo a cadeia produtiva na região e o bem estar de comunidades rurais. 

Trata-se de um projeto de extensão de interface com o ensino e com a pesquisa.  As atividades 

são desenvolvidas através da interação Universidade, Acadêmicos e Campo (agricultores e 

comunidades rurais), permitindo que a troca de experiências contribua com a formação discente 

e com a melhoria da qualidade de vida do campo, em especial de agricultores e agricultoras das 

comunidades rurais envolvidas nas atividades do PROAF/UFMG. 

Desde a implantação da proposta, as propriedades a serem envolvidas com a proposta são 

indicadas por parceiros, como a ITAMBÉ (Cooperativa Central dos Produtores Rurais de MG), 

a NESTLÉ, a COOPAGRO (Cooperativa Agropecuaria Regional de Montes Claros Ltda), a 

ASSPROLEITE (Associacão Regional dos Produtores de Leite do Norte de Minas Gerais), o 

Laticínio Saboroso, o Sindicato Rural de São Francisco, Prefeitura Municipal de São Francisco 

COOPEPRIM (Cooperativa de Pequenos Produtores Rurais de Icaraí de Minas, Cooperativa dos 

Produtores de Leite de Icaraí de Minas Ltda), COOPERLEITE ( Cooperativa dos Produtores de 

Leite de Icaraí de Minas Ltda),  Prefeitura Municipal de Icaraí de Minas , Prefeitura Municipal 

de Juramento, SICCOB_CREDINOR Cooperativa de Crédito do Norte de Minas e, além da 

indicação de associações de comunidades rurais do Norte de Minas. da Associação dos Criadores 

de Caprinos e Ovinos do Norte de Minas  - (Accomontes), do Laticínios Alvorada, da Prefeitura 

Municipal de Montes Claros, , da Sociedade Rural de Montes Claros, do Conselho Regional de 

Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais (CRMVZ-MG), e da a Associação dos Criadores 

de Gado de Leite do Norte de Minas. ASPROPHEN (Associação dos Produtores de Hortigranjeiros 
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da Região do Pentaurea), a Prefeitura Municipal de Montes Claros e demais comunidades que 

acolhem as atividades. Os parceiros participam de todo o processo, incluindo a avaliação das 

atividades do Programa.

Somam-se dos parceiros consolidados na base institucional do PROAF/UFMG, parcerias 

isoladas na execução de projetos e ações sazonais, como as caravanas da qualidade do leite e da 

caravana da segurança alimentar, ações itinerantes, que contam com os apoios de instituições 

locais.  

Para responder às demandas apresentadas pelas unidades produtivas envolvidas com o 

programa, o PROAF/UFMG conta ainda com toda a estrutura laboratorial do ICA/UFMG e de 

laboratórios da UFMG em Belo Horizonte, como o Laboratório de Qualidade do Leite da Escola 

de Veterinária da UFMG, referência no Estado de Minas Gerais. 

Além do apoio estrutural do ICA/UFMG e da UFMG em Belo Horizonte, a execução das 

atividades do PROAF/UFMG são realizadas com recursos provenientes de instituições de fomento 

à pesquisa e à extensão através de submissão de projetos em especial à FAPEMIG, MEC/ProExt, 

PBEXT-UFMG, PRPq- UFMG, PROEX-UFMG, PROGRAD-UFMG, CAPES, além do apoio de 

parceiros envolvidos com as demandas relacionadas às ações do PROAF/UFMG.  

Abrangência do PROAF/UFMG

Do início do programa em 2007, até o momento,  as atividades  envolveram 12.426 

beneficiários diretos e indiretos. 

  Estas se iniciaram nos municípios de Icaraí de Minas, Juramento, Bocaiúva, Capitão Enéas, 

Francisco Sá, São Francisco, Bocaíuva, Porteirinha, Janaúba e Montes Claros. A abrangência do 

programa compreendia cento e cinquenta e cinco propriedades rurais caracterizadas como unidades 

produtivas familiares. 

Atualmente o programa abrange as comunidades rurais dos municípios de Bocaiuva, Capitão 

Enéas, Claro dos Poções, Coração de Jesus, Cristália, Francisco Sá, Glaucilândia, Grão Mogol, 

Ibiaí, Icaraí de Minas, Itacambira, Itacarambi, Janaúba, Januária, Japonvar, Juramento, Lontra, 

Manga, Montes Claros, Nova Porteirinha, Pirapora, São Francisco e São João da Ponte (FIG. 1). 
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       Mesorregião do Norte de Minas Gerais.  
 

Municípios que compõem a 
abrangência do PROAF/UFMG.  
 

        Montes Claros, município sede do 
ICA/UFMG.  

FIGURA 1 – Distribuição dos municípios abrangidos pelas ações do PROAF/UFMG na Mesorregião do Norte de 
Minas Gerais. 
Fonte: Abreu (2006), adaptado pelos autores. 

Como se observa, uma tendência do PROAF/UFMG é a incorporação de novos municípios 

e localidades à sua área de abrangência, isso em decorrência da multiplicidade de ações 

desenvolvidas e dos resultados do programa, disseminados pelos agricultores envolvidos e pelos 

gestores municipais, o que desperta o interesse de municípios não envolvidos em receber as ações 

do PROAF/UFMG. 

Além dos motivos relacionados aos resultados do programa, é importante destacar o cenário 

do sistema de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), que tem enfrentados problemas de 

várias ordens como analisa Landini (2014), a falta de recursos humanos e de políticas públicas 

específicas aparece entre os principais problemas relacionados ao sistema ATER. 

A falta de recursos humanos para trabalhar em ATER aparece como segundo problema, o 
que implica poucos profissionais na área de extensão rural’. Isso tem relação tanto com a 
grande quantidade de produtores que requerem atenção como com a disponibilidade limitada 
de recursos para contratações. Este problema também é mencionado na literatura científica. 
Por exemplo, SEPULCRI & PAULA (2008) assinalam a falta de reposição de pessoal 
como um dos problemas enfrentados pela EMATER-PR. Isso contrasta com o incremento 
dos extensionistas em países vizinhos como Argentina e Paraguai (LANDINI & BIANQUI, 
2014) e com o renovado interesse na ATER no Brasil. Juntamente com o problema da falta 
de recursos humanos, também pode colocar-se o que os inquiridos descrevem como a falta de 
apoio dos governos aos pequenos produtores e, em termos gerais, ao desenvolvimento rural. 
Isto é expresso como ‘falta de políticas públicas que beneficiem o produtor’ ( LANDINI, 2014: 
7). 

Apesar de não ser um curso de extensão rural, as características de execução das ações do 

PROAF/UFMG, têm levado os agricultores envolvidos na base do programa e os gestores dos 

municípios parceiros a perceberem no programa o potencial de suprir as deficiências do sistema 
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ATER, o que, se apresenta como uma via de duplo sentido, pois, diante deste quadro, a universidade 

encontra maior receptividade para o desenvolvimento das ações do programa.  

Atividades desenvolvidas no PROAF/UFMG e a interface: ensino, pesquisa e extensão 

As atividades do PROAF/UFMG, desde sua implantação em 2007, são desenvolvidas 

através de grupos de estudo e pesquisa criados em sua estrutura, dentre os quais se 

destacam o Grupo de Apoio à Qualidade e Produção de Leite no Norte de Minas Gerais 

- SANILEITE, o Grupo de Estudos em Gado de Leite - GREGAL e o Grupo de Estudos 

em Segurança Alimentar – GESA, o Grupo de Estudos em Pecuária de Corte - GEPEC,  

o Grupo de Estudos e Pesquisas em Avicultura- GRAVE  e o PET- agronomia.

O processo de inserção do PROAF/UFMG nas comunidades se inicia através de um 

diagnóstico das unidades produtivas dos agricultores, o resultado do diagnóstico é socializado com 

os grupos de estudo e pesquisa que diante das demandas apresentadas pelas unidades produtivas 

estabelecem um plano de ação para cada unidade. 

O plano de ação envolve a orientação e acompanhamento mensal dos agricultores e unidades 

produtivas, em relação ao manejo de rebanhos, instalações rurais, orientações nutricionais, 

manejo de doenças e pragas, vigilância sanitária, melhoramento de pastagens, qualidade do leite 

e outras atividades relacionadas ao melhoramento da unidade produtiva e consequente melhoria 

da qualidade de vida no campo. A cada visita são elaborados relatórios, que são discutidos com os 

agricultores visando a solução dos problemas encontrados e a identificação dos obstáculos para o 

melhoramento da unidade produtiva. 

Nesse aspecto é importante destacar o reconhecimento da bagagem tradicional dos 

agricultores, uma vez, que além da indicação de obstáculos e problemas das unidades produtivas, 

os acadêmicos se apropriam das técnicas tradicionais desenvolvidas pelos agricultores na solução 

dos seus problemas produtivos, assim, nas palavras de Freire (1985), existe um movimento de 

“educar e educar-se”. 

Assim, nessa perspectiva, segundo Serrano (2008) 

Ao desconhecer a cultura da população a quem se destina, esta extensão é antidialógica e 
manipuladora. Freire nos propõe a quebra da verticalidade coisificadora” onde um ator é 
sujeito e o outro objeto, para uma relação onde todos possam ser sujeitos atuantes, que agem 
e pensam criticamente.

É nesse contexto que a universidade se descobre.   

A relação entre sociedade e universidade, no que tange mais especificamente à extensão, vai 
além da compreensão tradicional de disseminação de conhecimento, prestação de serviço e 
difusão cultural, mas aponta para uma participação efetiva da comunidade na própria atuação 
da universidade, nos conhecimentos produzidos e em um consequente confronto com a 
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realidade. (NUNES; SILVA, 2011: 125) 

Durante a execução do plano de ação, e de forma concomitante, o PROAF/UFMG realiza 

atividades de capacitação junto aos agricultores (FIG. 2), isso com o objetivo de aprimoramento e 

divulgação de métodos e técnicas sustentáveis aplicadas aos sistemas de produção, atendendo aos 

diagnósticos realizados no primeiro contato do programa com as unidades produtivas. 
 

FIGURA 2 – Capacitações de produtores rurais atividades da Caravana da Qualidade do Leite na região Norte de 
Minas Gerais. 
Fonte: Arquivo do PROAF/UFMG - 2015.  

Apesar de visto pelos agricultores como uma alternativa ao sistema de ATER, observa-se 

que nas atividades desenvolvidas pelo programa não existe apenas um viés difusionista, ponto de 

críticas do sistema ATER, (LANDINI, 2014) e sim, a execução de atividades que além valorizarem 

o conhecimento tradicional, são planejadas de forma horizontal, ou seja, além de se pautarem nos 

diagnósticos para o plano de ação, as ações são planejadas partindo das demandas apresentadas 

diretamente pelos agricultores e comunidades.    

A participação dos agricultores nas propostas do PROAF/UFMG é um diferencial do 

programa em relação ao sistema de ATER e essa variável também já foi observada por (LANDINI, 

2014:5) “Nesse contexto, chama a atenção que 37% dos inquiridos reconheçam a importância da 

participação e de levar em conta as necessidades e cultura dos produtores, propostas conforme 

com uma extensão dialógica não difusionista”. 
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  Nos encontros de capacitação, enquanto os agricultores estão envolvidos nas atividades 

práticas do PROAF/UFMG, o GESA, desde 2008, promove atividades com o objetivo de 

disseminar informações sobre a segurança alimentar, higiene pessoal e qualidade dos alimentos, 

esclarecimentos sobre doenças veiculadas por alimentos contaminados e alimentação saudável, 

as ações são executadas em escolas na zona urbana e rural na região Norte de Minas Gerais, 

especificamente para público jovem e infantil (FIG. 3)
 

FIGURA 3 - Capacitação de jovens e crianças em atividades da Caravana da Segurança Alimentar na região Norte de 
Minas Gerais. 
Fonte: arquivos do PROAF/UFMG – 2015. 

Todas as atividades do PROAF/UFMG são executadas por acadêmicos bolsistas e voluntários 

dos cursos de graduação e pós-graduação do ICA/UFMG, acompanhados pelo corpo docente do 

Instituto de Ciências Agrárias da UFMG. Utiliza-se a expressão “acompanhados” pois, no âmbito 

no PROAF/UFMG, o docente exerce um papel de “guia amigável” função própria do professor no 

âmbito universitário (GRAMSCI,1932:40) 

Nesse sentido, as atividades do PROAF/UFMG envolvem o atendimento aos produtores nas 

áreas de Zootecnia, Agronomia e Engenharia Agrícola e Ambiental, graduações do catalogo de 

cursos oferecidos pelo ICA/UFMG em Montes Claros, além do acompanhamento em Produção 

Animal área de concentração do Mestrado também oferecido pelo ICA.

Atualmente estão envolvidos no PROAF/UFMG seis docentes Médicos Veterinários, quatro 

docentes Zootecnistas, três docentes Agrônomos, dois Tecnólogos em Laticínios, um Engenheiro 

de Alimentos e um Engenheiro Agrícola, no total são dezessete docentes envolvidos, todos do 
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ICA/UFMG. 

Quanto aos discentes, já foram envolvidos um total de 298 entre bolsistas e voluntários, dos 

cursos de Zootecnia, Agronomia, Engenharia de Alimentos, Engenharia Ambiental e Agrícola. 

Em relação aos discentes da pós-graduação já foram envolvidos um total de 28, incluindo o 

Mestrado em Ciências Agrárias, o  Mestrado em Ciências Agrárias, ambos do ICA-UFMG  e um 

do Doutorado em Educação da Faculdade de Educação da UFMG – FAE/UFMG.  

A interdisciplinaridade, característica marcante no PROAF/UFMG, tem duplo sentido quanto 

aos objetivos do programa, estabelecer a possibilidade de atendimento mais amplo aos agricultores, 

unidades produtivas e comunidades rurais, e oportunizar aos discentes a possibilidade de uma 

formação interdisciplinar, complexa, atendendo ao que pode se chamar de formação onilateral 

(MARX, 1890). 

Apesar de a universidade ser comumente associada ao tripé ensino, pesquisa e extensão, é 

possível afirmar que estes elementos estão imbricados no processo ensino aprendizagem de forma 

indissociável, nessa perspectiva o PROAF/UFMG, pela sua estrutura interdisciplinar apresenta um 

grande potencial de produção de conhecimento e difusão de experiências e tecnologias. 

A pesquisa é uma figura marcante no âmbito do PROAF/UFMG, diante dessa premissa 

destaca-se que desde início de suas atividades, em 2007, o programa vem contribuindo para a 

vertente da investigação no âmbito do ICA e da própria UFMG. 

Assim, na base do programa já foram produzidas seis dissertações, onze trabalhos de conclusão 

de curso, vinte e seis artigos científicos publicados em revistas indexadas e ranqueadas na base 

de dados webqualis, cinquenta e um manuais técnicos e cartilhas, quarenta e oito informativos, 

sessenta e oito comunicações em congressos científicos e três capítulos de livro. 

Além das produções apontadas, o projeto ainda foi responsável pela criação e institucionalização 

do Caderno de Ciências Agrárias – ISSN 1984-6738 (FIG. 4), que inicialmente foi idealizado para 

a divulgação dos trabalhos produzidos no âmbito do PROAF/UFMG, sendo institucionalizado e 

adotado pelo ICA como veículo de comunicação cientifica desde de 2014, recebendo contribuições 

da área de Ciências Agrárias de pesquisadores e extensionista de varias partes do país. 
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FIGURA 4 – Caderno de Ciências Agrárias – Revista de periodicidade trimestral. 
Fonte: Arquivo dos autores. 

Para o público infantil, que também recebe atenção do programa, o PROAF/UFMG cuidou 
de produzir materiais específicos com conteúdos educativos relacionados à Segurança Alimentar e 
cuidado de animais domésticos (FIG. 5). 

 

FIGURA 5 - Revista Infantil produzida no âmbito do PROAF/UFMG. 
Fonte: Arquivos do PROAF/UFMG (2014). 
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O Programa de Apoio a Agricultores Familiares do Norte de Minas Gerais em Atividades 

de Produção Higiene e Saúde Pública, PROAF/UFMG, tem contribuído para a reconstrução da 

Universidade Pública, de forma conjunta o ensino, a pesquisa e a extensão, como posta e prática 

pelo programa tem aproximado cada vez mais a universidade da comunidade Norte Mineira. 

As atividades desenvolvidas pelo PROAF/UFMG podem ser compreendidas como Trabalho 

Social conforme concepção de Melo Neto (2002: 10): 

Extensão, como um trabalho social, é exercido, agora, pela universidade e pela comunidade 
sobre a realidade objetiva. Um trabalho coparticipado que traz consigo as tensões de seus 
próprios componentes em ação e da própria realidade objetiva. Um trabalho com o qual se 
buscam objetos de pesquisa para a realização da construção do conhecimento novo ou novas 
reformulações das verdades existentes. Esses objetos pesquisados são também os constituintes 
da outra dimensão da universidade, o ensino. Portanto, a extensão é um trabalho que se realiza 
na realidade objetiva e é exercido por membros da comunidade, universidade - servidores e 
alunos. Um trabalho de busca do objeto para a pesquisa e para o ensino, se constituindo como 
possibilidade concreta de superação da pesquisa e do ensino realizados, mais das vezes, fora 
da realidade concreta. (Itálico no original)

Além da perspectiva da extensão como trabalho social, destaca-se o papel da extensão como 

instrumento de materialização do trabalho como princípio educativo, pois na realidade objetiva o 

acadêmico participante do PROAF/UFMG, se coloca frente a frente com os problemas técnicos 

e sociais enfrentados pelos agricultores e em simultaneidade com estes constroem um melhor 

caminho para a solução de problemas reais.    

Considerações Finais

 Discutir a extensão na atual conjuntura da Universidade é repensar a própria universidade, 

o seu papel como agente transformador da realidade social, principalmente onde está inserida. 

 A compreensão do trabalho como princípio educativo, impinge reconhecer o papel da 

extensão universitária nessa perspectiva, o trabalho realizado da extensão evidencia um movimento 

de formação humana que participa o acadêmico e a universidade dos problemas sociais, sem, 

contudo, impor aos sujeitos, suas verdades científicas mas sobretudo com eles aprendendo. 

 O PROAF/UFMG reafirma o papel da universidade na formação onilateral do sujeito, 

materializa o trabalho social da instituição pública de ensino superior e proporciona à comunidade 

a aproximação com o universo universitário. 

 A extensão universitária, posta em prática na base dos cursos oferecidos pelo ICA/

UFMG, também opera na intervenção universitária onde o sistema de ATER tem mostrado suas 

fragilidades. 
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  Em atendimento ao proposto na introdução desta comunicação, não se tem o propósito de 

estabelecer uma resposta definitiva para a problemática “A Universidade a extensão Universitária: 

quem serve a quem?”, mas sim demonstrar que no âmbito do PROAF/UFMG, se verifica que na 

extensão sob a perspectiva do trabalho social e tendo o trabalho como princípio educativo, sugere 

que a universidade está para o sujeito e comunidade assim como o sujeito comunidade estão para 

a universidade. Na concepção Freireana um continuo “educar e educar-se”.     
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