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QUESTÕES ORIENTADORAS PARA O ESTUDO DE TEORIA DA EXTENSÃO RURAL

1) Explique a relação entre as características da 2ª Revolução Agrícola Capitalista e a crise da Extensão
Rural no Brasil.

2) Em qual  contexto social  e  político se desencadeou a crise da Extensão Rural  no Brasil?  Explique a
relação entre tal contexto e as características da crise da Extensão Rural no Brasil.

3) Explique  a  relação entre  o  surgimento,  nos  anos 1990,  de  questões  sociais  e  ambientais  (como a
agricultura familiar e a Agroecologia) com a crise da Extensão Rural no Brasil.

4) Discuta a influência do neoliberalismo e a ascensão do Agronegócio sobre a crise da Extensão Rural no
Brasil.

5) Quais  são  as  principais  diferenças  entre  ações  de  extensão  rural  baseadas  no  culturalismo  norte-
americano  (tal  como  as  protagonizadas  por  Everett  Rogers)  em  relação  à  ações  baseadas  no
materialismo histórico? Justifique sua resposta por meio das bases teóricas dessas duas abordagens.

6)  Quais são as principais diferenças entre ações de extensão rural baseadas na educação popular em
relação  à  ações  baseadas  no  materialismo  histórico?  Justifique  sua  resposta  por  meio  das  bases
teóricas dessas duas abordagens.

7) Quais são as principais diferenças entre ações de extensão rural baseadas na escola neoclássica em
relação  à  ações  baseadas  no  materialismo  histórico?  Justifique  sua  resposta  por  meio  das  bases
teóricas dessas duas abordagens.

8) Quais são as principais diferenças entre ações de extensão rural baseadas no culturalismo (em geral)
em relação à adoção de uma abordagem baseada no materialismo histórico? Justifique sua resposta
por meio das bases teóricas dessas duas abordagens.

9) Explique a diferença entre uma concepção de Extensão Rural baseada no Idealismo Subjetivo e uma
baseada no Materialismo Histórico.

10) Explique a diferença entre uma concepção de Extensão Rural baseada no Idealismo Objetivo e uma
baseada no Materialismo Histórico.

11) Explique a diferença entre uma concepção de Extensão Rural baseada no Materialismo Mecanicista e
uma baseada no Materialismo Histórico.

12) Explique as características de uma concepção materialista e histórica de Extensão Rural.

13) Explique,  sob o ponto de vista  do Materialismo Histórico,  o que é o  trabalho,  como ocorre  o seu
processo e a sua importância para a prática da Extensão Rural.

14) Explique o que é a categoria do desenvolvimento desigual e articulado e a sua importância para a
prática da Extensão Rural.

15) Explique  como a  categoria  do  desenvolvimento  desigual  e  articulado  pode  ser  empregada  para  a
análise da agricultura contemporânea e qual é a importância desta análise para a prática da Extensão
Rural.

16) Explique a importância da diferença entre desenvolvimento desigual  e  acumulação desigual  para a
prática da Extensão Rural.

i



Universidade Federal da Fronteira Sul – campus Cerro Largo 2 de 2
Curso de Agronomia – Linha de Formação em Agroecologia
Componente Curricular: Extensão Rural Professor: Benedito Silva Neto

17) Explique  a  diferença  entre  a  Agronomia  Convencional  e  a  Agronomia  baseada  no  Materialismo
Histórico no que diz respeito às suas concepções do objeto de estudo específico da Agronomia e quais
as consequências desta diferença sobre a prática da Extensão Rural.

18) Explique a diferença da abordagem sistêmica (algumas vezes) adotada pela Agronomia Convencional
em  relação  à  da  Agronomia  baseada  no  Materialismo  Histórico  e  quais  as  consequências  desta
diferença sobre a prática da Extensão Rural.

19) Explique a diferença das concepções relativas aos fundamentos da estatística adotada pela Agronomia
Convencional em relação à da Agronomia baseada no Materialismo Histórico e quais as consequências
desta diferença sobre a prática da Extensão Rural.

20) Explique a diferença entre as concepções de sustentabilidade da Agronomia Convencional em relação à
da Agronomia baseada no Materialismo Histórico e as consequências desta diferença sobre a prática da
Extensão Rural.

21) Explique a diferença entre as concepções do que é a Agroecologia da Agronomia Convencional em
relação à da Agronomia baseada no Materialismo Histórico e as consequências desta diferença sobre a
prática da Extensão Rural.

22) Existe  uma  especificidade  de  classe  da  inserção  social  da  Agronomia  baseada  no  Materialismo
Histórico? Justifique a sua resposta discutindo as suas consequências sobre a prática da Extensão Rural.

23) Explique a diferença entre as concepções do papel do extensionista em relação à pesquisa científica e
aos agricultores da Agronomia Convencional  em relação à da Agronomia baseada no Materialismo
Histórico.
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