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Ementa:
Análise histórica da evolução dos processos de inovação, difusão e transferência de tecnologia com
ênfase ao setor agropecuário (extensão rural). Discussão sobre as diferentes escolas de pensamento
que se preocupam com a temática. Funcionamento da interface entre agricultores familiares e
organizações (governamentais e não governamentais) de pesquisa e extensão e sua relação com o
desenvolvimento na Amazônia. Discute-se os problemas e as diferentes metodologias e instrumentos
propostos para facilitar o desenvolvimento e a transferência de tecnologias. Debate-se o papel do
agente ambiental e de desenvolvimento nesta interface. Analisa-se: as organizações de agricultores
na Amazônia e seu papel na transformação técnica da Agricultura familiar; a questão da
profissionalização destas organizações e da agricultura familiar amazônica; o papel dos saberes
técnicos locais e do saber cientifico na concepção e implementação de inovações tecnológicas e,
mais amplamente na transformação técnica da agricultura familiar na Amazônia.
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