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Resumo: O Movimento da Agroecologia da Zona da Mata de Minas Gerais tem se destacado 
por desenvolver experiências educativas significativas baseadas nos princípios da 
agroecologia, possibilitando mudanças expressivas nos agroecossistemas e nos modos de 
produção de vida dos sujeitos coletivos do campo. Dentre as inúmeras ações do Movimento, 
destacamos o evento Troca de Saberes que, em suas quatro edições, tem se constituído uma 
inovação educativa na construção de diálogos entre os saberes acadêmicos e populares, 
estreitando os laços entre universidade e sociedade. Nesta dinâmica de construção coletiva de 
conhecimento em agroecologia, tem sido de fundamental importância a elaboração de 
metodologias de trabalho que se constituam como princípio formativo, possibilitando o 
sinergismo entre os diferentes conhecimentos, dos diferentes sujeitos. Todavia, a construção 
destas metodologias não é um processo simples e muito menos fácil. Vários são os desafios 
enfrentados, assim como várias tem sido as conquistas realizadas. É neste contexto que o 
presente trabalho tem como objetivo analisar os avanços e desafios vivenciados pelo 
Movimento da Agroecologia da Zona da Mata Mineira na implementação de novos 
referencias metodológicos no âmbito da Troca de Saberes. Na realização deste propósito, 
apresentamos inicialmente os princípios orientadores da Troca de Saberes, caracterizando essa 
estratégia pedagógica ao longo de suas quatro edições, para, na seqüência, analisarmos um de 
seus dispositivos centrais: a Instalação Pedagógica. Tendo como recorte a Instalação 
Pedagógica da Educação do Campo, realizada na Troca de Saberes de 2012, buscamos 
analisar as potencialidades e desafios deste dispositivo na construção do conhecimento 
agroecológico no diálogo com os sujeitos do campo. 
 
Palavras Chave: Agroecologia, Troca de Saberes, Educação do Campo e Instalação 
Pedagógica 
 
 
Introdução  
 
 Nos anos de 1990 a proposta da agricultura alternativa deu expressão e impulsionou o 

“campo” agroecológico no Brasil (PETERSEN, 2002). O movimento agroecológico ganhou 

força a partir de debates sobre a agricultura familiar e desenvolvimento sustentável, geração 

de emprego e renda e desenvolvimento local. E neste aspecto, cabe destacar que as críticas de 

vários segmentos da sociedade aos impactos sócio-ambientais causados pela modernização da 

agricultura, contribuíram significativamente para fortalecer junto à opinião pública a 
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necessidade do desenvolvimento de “estratégias de desenvolvimento socialmente justo, 

culturalmente aceitável, ambientalmente equilibrado, economicamente viável e estável ao 

longo prazo”(GUANZIROLI & CARDIN, 2000). Foi neste contexto de contradições entre 

“tradicional” e o “moderno” que emergiu a proposta da agricultura alternativa e de transição 

para a agroecologia.   

 Nos últimos anos, segundo Gomes (2006), a agroecologia tem sido objeto de crescente 

reconhecimento, tanto pelos movimentos sociais e Organizações Não-Governamentais 

(ONGs), quanto, mais recentemente, pelo meio acadêmico. São espaços diversos que, por sua 

vez, tem desenvolvido diferentes práticas, orientadas por diferentes compreensões e 

definições sobre agroecologia.  

 Neste debate, a compreensão de Altieri (1989) é de que a agroecologia integra os 

princípios agronômicos, ecológicos, socioeconômicos, políticos e culturais, a compreensão e 

avaliação do efeito das tecnologias sobre os sistemas agrícolas e a sociedade como um todo. 

Sob uma perspectiva mais ampla, Sevilla-Gusman (2006) define a agroecologia como a forma 

de potencializar a biodiversidade ecológica e sócio-cultural, assim como de promover a 

sustentabilidade de relações entre a natureza e as maneiras de humanidade. No âmbito da 

Associação Brasileira de Agroecologia1 (ABA), agroecologia é assumida como sendo um 

enfoque científico, teórico, prático e metodológico, tendo por base as diversas áreas do 

conhecimento. Mussoi & Pinheiro (2002), além de incorporarem a ideia da agroecologia 

como ciência, buscam ampliar o conceito assumindo a agroecologia como sendo não apenas 

ciência, mas também um movimento social.  

 Segundo Wezel et al (2009), atualmente existe certa confusão no uso do termo 

“agroecologia”, com uma tendência dele ser definido apenas como uma disciplina cientifica 

ou como um conjunto de práticas agrícolas ambientalmente amigáveis. Neste contexto, torna-

se importante explicitar que assumimos, em nossos trabalhos, a perspectiva da agroecologia 

como ciência, como prática e também como movimento social (WEZEL et al, 2009). 

 Na especificidade da Zona da Mata de Minas Gerais, a construção da agroecologia 

remonta a década 1980, quando ainda se utilizava o termo agricultura alternativa. Desde os 

seus primórdios, o movimento da agroecologia na região tem como marca a participação e o 

protagonismo dos agricultores familiares e de suas organizações sociais e sindicais, que em 

parceira com o Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata Mineira (CTA-ZM) e a 

Universidade Federal de Viçosa (UFV) - especialmente pelos Departamentos de Solos e de 

                                                 
1 Ver www.abaagroecologia.org.br   
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Educação, buscam avançar na consolidação da agroecologia como enfoque científico e 

metodológico (CARDOSO et al, 2010).  

 Analisando o Movimento da Agroecologia na Zona da Mata Mineira, Cardoso & 

Ferrari (2006, p.01) constatam que o “conceito e a prática da agroecologia vêm crescendo”, 

numa perspectiva na qual “a pesquisa da realidade, a capacitação dos envolvidos e a produção 

do conhecimento são dimensões interligadas e inseparáveis da prática de extensão 

universitária”. Na especificidade do processo de formação dos agricultores, o movimento 

agroecológico tem buscado implementar um processo educativo, a partir da relação dialógica 

entre os diferentes sujeitos, orientado pelo resgate e pela valorização dos saberes populares, 

numa dinâmica marcada pelo entrelaçamento dos saberes populares e científicos, na produção 

de conhecimentos novos, útil e compartilhados: os saberes agroecológicos (CARDOSO et al, 

2010).  

 Nesta dinâmica de construção coletiva dos saberes agroecológicos tem sido de 

fundamental importância a presença e a elaboração de metodologias de trabalho que se 

constituam “não como um fim em si mesma, mas como princípio formativo, em que saberes e 

fazeres cotidianamente vivenciados possam ser reinventados à luz das ações experimentadas, 

lidas e debatidas coletivamente, de modo a criar novas referências que superem a ação 

propriamente dita” (FERRARI et al., 2007, p.190). Todavia, esta construção não é um 

processo simples e muito menos fácil. Vários são os desafios enfrentados, assim como várias 

tem sido as conquistas realizadas. É neste contexto que o presente trabalho tem como objetivo 

analisar os avanços e desafios vivenciados pelo Movimento da Agroecologia da Zona da Mata 

de Minas Gerais na implementação de novos referencias metodológicos no âmbito da Troca 

de Saberes. Na realização deste propósito, apresentamos inicialmente os princípios 

orientadores da Troca de Saberes, caracterizando essa estratégia pedagógica ao longo de suas 

quatro edições, para, na seqüência, analisarmos um de seus dispositivos centrais: a Instalação 

Pedagógica. Tendo como recorte a Instalação Pedagógica da Educação do Campo, realizada 

na Troca de Saberes de 2012, buscamos analisar as potencialidades e desafios deste 

dispositivo na construção do conhecimento agroecológico no diálogo com os sujeitos do 

campo. 

É importante destacar, ainda, que são análises preliminares, construídas no âmbito do 

Projeto de Pesquisa (Agro)ecologia de Saberes (CNPq)2, desenvolvido no âmbito do 

                                                 
2 Edital  nº 58/2010 (MDA/CNPq) 
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Programa Observatório da Educação do Campo (CAPES/INEP)3 pela Universidade Federal 

de Viçosa em parceria com a Universidade do Estado de Minas Gerais e Universidade Federal 

de São João Del-Rei. 

 

 A Troca de Saberes: Origens e Historia na UFV   

 A Troca de Saberes é uma estratégia pedagógica de extensão universitária cuja origem 

remonta o Programa Teia que, financiado pelo MEC/SESu, tem como proposta integrar e 

articular diferentes projetos de extensão da UFV, orientados pelos princípios de 

fortalecimento de práticas de extensão dialógicas, com maior participação dos sujeitos sociais, 

assim como de interligação das atividades de extensão-ensino-pesquisa. Para tanto, tem como 

referencia a utilização de metodologias participativas, com destaque para a pesquisa-ação e a 

interdisciplinaridade. A partir do potencial das ações realizadas no âmbito do Programa Teia é 

que foi instituído na UFV, no ano de 2009, a Troca de Saberes. 

 Os objetivos da Troca de Saberes são a socialização das pesquisas produzidas na 

universidade com agricultores da região e outros sujeitos envolvidos; a ampliação da 

concepção de interdisciplinaridade junto aos pesquisadores, grupos de agroecologia e em 

geral da comunidade acadêmica; de maneira a possibilitar à comunidade acadêmica um 

conhecimento sobre os agricultores e suas práticas, ampliando o diálogo entre os grupos e 

núcleos de pesquisa junto às comunidades; assim como a presença e apropriação do espaço 

acadêmico pelas comunidades rurais, ampliando a geração de saberes agroecológicos para 

além dos sujeitos envolvidos com a agroecologia, propiciando maior visibilidade e 

inteligibilidade às experiências do Movimento da Agroecologia na Zona da Mata Mineira 

(VILLAR et al., 2011). 

 Na realização de seus propósitos, e coerente com seus princípios, a Troca de Saberes 

tem implementado referenciais metodológicos inovadores. Assim, deste a sua primeira edição, 

diferentes dispositivos pedagógicos tem sido incorporados a sua dinâmica de organização, 

visando à participação coletiva e interações dialógicas entre os participantes – representantes 

da universidade e dos sujeitos coletivos do campo. Em termos metodológicos, a Troca de 

Saberes se organiza a partir da montagem de “Instalações Pedagógicas e Círculos de Cultura 

(metodologia baseada nos referenciais do educador Paulo Freire) como fomento a múltiplas 

linguagens criadoras de novos saberes e modos de interação” (ALVES et al., 2011, p.11).   

                                                 
3 Programa de Estudos intitulado Práticas de Educação de Jovens e Adultos, Letramento e Alternâncias 
Educativas, desenvolvido em Rede pelos Programas de Pós Graduação em Educação da UFV/UFSJ/UEMG, no 
âmbito do Programa Observatório da Educação do Campo/CAPES/INEP, Edital nº 038/2010. 
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 A Troca de Saberes realiza-se anualmente, durante a Semana do Fazendeiro, evento 

tradicional de extensão universitária da UFV, no qual a universidade se mobiliza para receber 

agricultores e profissionais da agricultura de todo Brasil, durante uma semana do mês de 

julho. Todavia, apesar de se inserir no espaço físico da Semana do Fazendeiro, o propósito o 

da Troca de Saberes é radicalmente diferente: busca criar ambientes de interação relacionados 

à realidade da agricultura familiar da Zona da Mata Mineira. Neste aspecto, segundo os 

coordenadores da Troca de Saberes, “a Semana do Fazendeiro constitui num espaço 

privilegiado para discutir propostas que apontem outro paradigma de agricultura e de projeto 

de desenvolvimento para o campo e para a sociedade”. (BARBOSA et al., 2009). 

 Foi sob esta perspectiva que na Semana do Fazendeiro do ano de 2009 foi realizado, 

um dia de Troca de Saberes, a partir da parceria entre o Programa TEIA, Assessoria de 

Movimentos Sociais (AMS), Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PEC) e 

movimentos/organizações sociais do campo (BARBOSA et al.; 2009). Seus objetivos eram a 

geração de novos procedimentos de interação entre os diferentes sujeitos e seus 

conhecimentos e a consolidação de uma ecologia de saberes4, capaz de contribuir para 

processos de ressignificação e reelaboração dos conhecimentos produzidos na interface 

universidade e sociedade. A dinâmica de organização desta I Troca de Saberes contou a 

presença de 4 tendas temáticas interativas - Mundo do Trabalho, Terra e Águas, Agroecologia 

e Cultura, que confluíram numa grande plenária final de socialização (ALVES et al., 2011) 

  Em 2010, a realização da II Troca de Saberes teve como opção metodológica as 

Instalações Pedagógicas (IPEd’s). As IPEd’s se constituem em cenários montados a partir da 

realidade existente nas dependências da UFV, como laboratórios, experimentos de campo, 

museus, etc. Através dessas instalações, relacionadas a um dos 4 temas, foram tecidos os 

diálogos, visando a interação entre os diferentes sujeitos5 e a geração de novos saberes e 

reflexões. Na sua operacionalização, a II Troca de Saberes - com duração de três dias, foi 

organizada a partir de quatro rotas temáticas: a) Rota Terra, Solo e Plantas, com o tema 

“Saúde para as Plantas”; b) Rota Animais, Mulher e Economia Popular Solidária, com a 

temática “Renda para as mulheres”; c) Rota Agroecologia e Educação e Lutas, com o tema 

                                                 
4 Seguindo o princípio de incompletude dos saberes, instala-se a necessidade de diálogo e confronto 
epistemológico entre os diferentes saberes. Trata-se do confronto e diálogo de práticas diferentemente ignorantes 
que se transformam em práticas diferentemente sábias. A ecologia dos saberes pretende não somente superar a 
monocultura do saber científico e como também superar a ideia de que os saberes não científicos são alternativos 
ao saber científico. (SANTOS, 2002)   
5 Agricultores e agricultoras familiares e assentamentos da reforma agrária de diversos municípios, jovens 
estudantes de seis Escolas Família Agrícola (EFA’s) da Zona da Mata Mineira, docentes e discentes da UFV, 
além de artistas e grupos culturais populares da Zona da Mata Mineira. 
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“Liberdade”; d) Rota Habitação, Resíduos e Informática, com o tema “Ciclo e Energias” 

(VILLAR et al., 2011). 

  Em 2011, a III Troca de Saberes caracterizou-se pela ampliação e maior articulação 

entre os parceiros, envolvendo em sua realização representantes de 11 departamentos da UFV 

- discentes e docentes de diversas áreas do conhecimento; o Programa TEIA; os Observatórios 

da Educação do Campo/UFV e dos Movimentos Sociais, dentre outros parceiros do evento, 

na construção de diálogos com aproximadamente 250 representantes dos movimentos sociais 

e sindicais do Estado de Minas Gerais (CARDOSO et al., 2012). Em sua organização, a III 

Troca de Saberes foi constituída por 24 Instalações Pedagógicas com temáticas variadas; 

contando com momentos como o Espaço de Socialização; Mesas-Redondas; Plenárias; 

Círculos de Cultura; Espaço Aberto e o Espaço de Diálogos e Convergências.  Nesta edição, 

visando potencializar os espaços de socialização, foi criado Empório da Mata: ponto central 

da Troca de Saberes e de encontro das pessoas antes e depois das IPEd’s. No empório também 

ocorreu o Espaço Aberto dos temas transversais: Agroecologia, Culturas, Saúde Integral, 

Economia Solidária, Gênero, Segurança Alimentar e Educação do Campo. Em seu último dia, 

a III Troca de Saberes assumiu a dinâmica do Círculo de Cultura, na qual todos os temas 

transversais desenvolvidos tornaram-se eixos de aprofundamento, constituindo este momento 

como eixo significativo e integrador no conjunto das atividades desenvolvidas. (LOURES, et 

al., 2011) 

 Em 2012, a IV Troca de Saberes envolveu uma programação intensa, com a presença 

de aproximadamente 300 participantes oriundos, majoritariamente, de comunidades rurais, 

urbanas e periurbanas. Na sua realização, contou com estrutura de quatro tendas instaladas no 

campus da UFV, além de laboratórios, áreas experimentais, museus, horto botânico, salas de 

vídeos, auditórios entre outros.  Em sua organização, a IV Troca de Saberes contou com 31 

IPEd’s, 06 Sessões Simultâneas de Vídeo Debate, 01 Assembléia dos Movimentos Sociais e 

01 Espaço de Sistematização dos Saberes, desenvolvido a partir da metodológica Café do 

Mundo (World Coffee), recentemente utilizada em eventos com grande número de 

participantes.   Neste cenário, além da manutenção das IPEd’s como arcabouço metodológico 

da IV Troca de Saberes - em decorrência da avaliação positiva das edições anteriores, ocorreu 

a inserção do Círculo de Cultura6 em todas as IPEd’s. A dinâmica da IV Troca de Saberes 

oportunizou, assim, diferentes espaços de reflexão, avaliação e troca que, entre outros 
                                                 
6 “Legado do grande educado, Paulo Freire como método de ensinar aprendendo, agregou diferentes 
manifestações culturais de nossa região”. (BARBOSA, et al., 2011, p.11) 

 



7 

aspectos, favoreceu o aprofundamento dos temas das IPEd’s e a emergência de demandas de 

novas pesquisas. 

 Em síntese, o que gostaríamos de destacar na trajetória da Troca de Saberes é que as 

IPEd’s  tem se caracterizado como um dos seus dispositivos centrais e que, conforme 

ilustrado na tabela abaixo,  o seu crescimento revela a ampliação das parcerias, dos temas e 

dos envolvidos na realização de outra concepção e prática de extensão na UFV. 

 

Tabela 1 – Instalações Pedagógicas das edições da Troca de Saberes  

Troca de Saberes

In
st

al
aç

õe
s P

ed
ag

óg
ic

as
 

2010 2011 2012 
1. Terra,  
2. Solo  
3. Plantas 
4. Animais,  
5. Mulher e  
6. Economia 
Popular 
Solidária 
7. Agroecologia  
8. Educação  
9. Lutas 
10.  Habitação 
11. Resíduos  
12. Informática 

1. Animais Silvestres e Natureza 
2. Cuidando dos Animais Silvestres 
3. Homeopatia na agricultura familiar 
4. De onde vem o solo? Pedras e 
terras 
5. Plantas e animais na agroecologia 
6. Manejo de Sistemas Agroflorestais 
7. Ecologia dos Insetos 
8. Saúde dos Animais 
9. Vida no Solo 
10. Construção ecológica 
11. Movimentos pela vida: 
agrotóxicos não! 
12. Economia Solidária  
13. Tem química no pão? 
14. Educação do Campo 
15. Água e Resíduos 
16. CulturaS 
17. Leis Ambientais! 
18. Abelhas: mel e polinilização 
19. Plantas Medicinais 
20. Plantas de Quintais e Segurança 
Alimentar 
21.O que fazer com o lixo? Arte e 
educação! 
22. O computador na sua vida! 
23. Cidades Sustentáveis 
 
* A IPed Vida no Solo aconteceu por 
duas vezes, totalizando 24 
instalações. 

1. Abelhas Nativas 
2. Cidades em Transição 
3. Plantas e caldas usadas no controle de insetos e 
doenças 
4. Comunicação e mobilização social 
5. Educação do Campo 
6. Integração Animal 
7. Terra: ponto de partida, ponto de chegada. 
8. Economia e Solidariedade 
9. Veneno esta na mesa! 
10. A Terra 
11. Juventude 
12. Agricultura familiar e a legislação ambiental, direitos 
e deveres das(os) camponesas(es). 
13. Animais silvestres e suas relações com o ser humano 
e o meio ambiente 
14. Avicultura 
15. Manejo agroflorestal 
16. Cultura Afro-brasileira 
17. Vida no Solo 
18. Água está para peixes 
19. Terra que suja,Terra que pinta, é a Terra com que a 
gente brinca 
20. Comunicação comunitária 
21. Horto Botânico e Herbário 
22. Computador e internet como ferramentas de 
comunicação e integração 
23. Fotografia24. Saúde 
25.Saúde Integral em Permacultura 
26. Plantas de Quintal e uso na Alimentação 
27. Desafio do lixo: busca de alternativas 
* Quatro IPed’s aconteceram nos dois dias, totalizando 
31 Instalações. 

IPEd’s e Círculo de Cultura: Dispositivos Pedagógicos da Troca de Saberes 
 
 A proposta de intercâmbio de experiências, saberes e de promoção de um ambiente de 

sinergia entre os conhecimentos exige, fundamentalmente, outra concepção teórico-

metodológica. É nesta perspectiva que a abordagem participativa tem sido o caminho adotado 

para construção das estratégias de formação da Troca de Saberes, com destaque para dois 

dispositivos centrais, que tem sido incorporados, adaptados e aperfeiçoados ao longo das 4 

edições da Troca de Saberes. São eles: Instalações Pedagógicas e Círculo de Cultura. 
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 É importante ressaltar que as IPEd’s são inovações metodológicas que buscam, no 

resgate das experiências dos movimentos e organizações dos agricultores, garantir a escuta 

dos saberes dos participantes e sua articulação com o saber universitário. Em suas origens, os 

programas de formação do movimento sindical nos anos de 1980/1990 e a preocupação de 

processos formativos dialógicos, conforme destacam Alves et al (2011)  

 
As Instalações Pedagógicas são o lugar privilegiado de intercâmbio entre a 
sabedoria popular e o saber universitário [...]. Tomamos a perspectiva de Instalação 
Pedagógica como uma ambiência composta por elementos da realidade suscitadores 
de problematização e reflexão. Uma Instalação Pedagógica guarda semelhanças com 
uma instalação artística em sua dimensão estética, na multiplicidade de “suportes” 
utilizados e na espacialização que monta e desmonta conforme o contexto em que se 
insere. Além disso, promove um despertar de sensibilidades a serem re-simbolizadas 
e interdisciplinarizadas a partir da interpretação dialogada de “leigos”. [...] A 
experimentação das Instalações Pedagógicas advém dos programas de formação dos 
trabalhadores que a CUT e suas Escolas Sindicais inauguraram nos anos 1980 e 
1990. Podemos ter como referência a “realha” utilizada em algumas classes de 
educação infantil" (ALVES et al. 2011, p.11) 

 
 

 Assim, no âmbito da Troca de Saberes, as IPEd’s tem buscado promover espaços de 

intercâmbio de conhecimento entre os seus participantes. Na última edição da Troca de 

Saberes, as IPEd’s incorporaram em sua dinâmica de organização um componente novo: o 

Círculo de Cultura.  No Círculo de Cultura, a concepção é que o diálogo deixa de ser uma 

simples metodologia e passa a se constituir a própria diretriz de uma experiência centrada na 

compreensão do aprendizado como sendo aprender a “dizer a sua palavra”(FREIRE, 1983). 

Nesta perspectiva, um Círculo de Cultura é expressão de “um momento riquíssimo para o 

exercício dialógico em qualquer tipo de promoção coletiva que incentive processos 

educativos, assumidamente, com postura de vida participativa, seja na escola, na extensão, em 

ambientes rurais e urbanos”(CARDOSO et al., 2012, p.08). 

 Na especificidade da IPEd Educação do Campo, realizada na Troca de Saberes de 

2012, o objetivo foi estabelecer uma interlocução entre os participantes sobre a realidade da 

Educação do Campo em Minas Gerias. Com este propósito, a IPEd foi assumida como uma 

“ambiência composta por elementos da realidade suscitadores de problematizações e 

reflexões [...] que [...] promove um despertar de sensibilidades a serem resimbolizadas e 

interdisciplinarizadas, a partir da interpretação dialogada dos diferentes sujeitos7”. Nesta 

                                                 
7 BARBOSA, W. A. Plano de Estudo da IPEd Alternâncias Educativas & Agroecologia: Texto/Comunicação. 
Viçosa, MG, 2011. Não publicado. 

 



9 

perspectiva de interação de saberes, todos participantes se encontram na busca de um diálogo 

mais horizontalizado, no qual todos são sujeitos e construtores do conhecimento.  

 Orientados por essa lógica que pesquisadores do Observatório da Educação do Campo 

da UFV mediaram a IPEd Educação do Campo na Troca de Saberes de 2012. Na conjugação 

IPEd e Círculo de Cultura, o primeiro momento visando favorecer as condições de 

aproximação, conexões e dialogo entre os sujeitos sobre a Educação do Campo foi realizado 

com a Acolhida/Mística e Cortejo.  

Na acolhida, os participantes visitaram as instalações do Departamento de Educação, 

ao som de sanfona e músicas regionais e, convidados para um lanche de boas vindas, 

degustaram vários quitutes agroecológicos. Na seqüência foi realizado o cortejo que, regado 

com muita música, alegria, sorrisos, sanfona, pandeiro e conversas, realizou o trajeto do 

Departamento de Educação em direção ao Horto Botânico da UFV, local de realização da 

IPEd Educação do Campo.  

 Neste espaço de ambiência que foi previamente decorado e preparado com vários 

elementos da realidade do campo e de sua situação educacional - fotos, cabaças, cestas e 

peneiras de taquara, folders, livros, cartilhas, sanfona, violão, chapéu, bandeiras folders sobre 

a Educação do Campo, tecido de chita, dentre outros; foi realizado o segundo momento de 

realização da IPEd. 

Chegando ao local, participantes e mediadores da IPEd sentaram-se em um grande 

círculo, onde todos foram convidados a se apresentarem e falarem uma palavra relacionada a 

Educação do Campo. Na seqüência, fizeram uma exploração da ambiência da IPEd, 

observando os elementos que foram disponibilizados em três eixos temáticos: eixo 1, 

composto por fotografias e cartazes representando ações desenvolvidas pela universidade e 

parceiros, fotos de estudantes e movimentos e agricultores; eixo2, fotos, cartilhas, bandeiras 

de diferentes movimentos sociais parceiros - Movimento dos Atingidos por Barragens 

(MAB), Carta da Terra, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), Associação 

de Agricultores;  eixo 3, fotos, cabaças, enxada, giz, pandeiro e  livros  relacionadas à 

Educação do Campo, Agroecologia.  

Após a exploração da ambiência, novamente formou-se o grande círculo para reflexão 

sobre a Educação do campo, relacionando a palavra dita na apresentação com o espaço de 

ambiência da IPEd. Essa dinâmica oportunizou um rico debate sobre o panorama da Educação 

do Campo na Zona da Mata Mineira, das ações realizadas pelos movimentos, das pesquisas 

desenvolvidas pelo Observatório da Educação do Campo; das parcerias entre UFV e 

movimentos e organizações do campo; além das demandas e necessidades dos movimentos de 
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atividades de formação, pesquisa e intervenção na realidade regional. Em seguida, foi 

realizada uma sistematização das reflexões e debates da IPEd Educação do Campo, orientada 

pelas seguintes questões. Quais são os encaminhamentos da IPEd Educação do Campo? 

Quais as ações, prioridades, demandas a serem construídas?   

 Na avaliação dos participantes, a dinâmica da IPEd possibilitou o exercício dialógico 

de dúvidas, questionamentos, proposições e reflexões diversas sobre as práticas de pesquisas e 

de intervenções realizadas na Educação do Campo na Zona da Mata Mineira, e os parceiros 

que historicamente tem dado sustentação ao conjunto dessas ações, Neste contexto, surgiram 

várias demandas e indicação de atividades necessárias a consolidação e avanço das 

experiências de Educação do Campo e Agroecologia em curso na realidade regional. Dentre 

elas, formação continuada de monitores das EFA’s; debates e reflexões sobre o Programa 

Nacional para a Educação do Campo (PRONACAMPO); fortalecimento dos fóruns regionais 

da juventude rural; apoio as EFAs na elaboração de projetos de captação de recursos 

financeiros; ações de apoio ao reconhecimento dos remanescentes de quilombolas e de 

indígenas na região; entre outros.  

 

Algumas Considerações  

 Pelos seus princípios e concepções fundantes, na agroecologia a construção do 

conhecimento não é uma atividade de domínio exclusivo do professor, do técnico ou do 

profissional das ciências agrárias, rompendo com a lógica da educação bancaria, na qual os 

agricultores são considerados apenas receptores de conhecimentos e das tecnologias geradas 

no campo cientifico, o enfoque agroecológico pauta-se no princípio do entrelaçamento de 

saberes populares e científicos nos processos de construção do conhecimento. Assim, “um dos 

pilares metodológicos da agroecologia é o respeito, resgate e valorização dos conhecimentos 

de agricultores e agricultoras nos processos de inovação orientados à promoção de 

agroecossistemas mais sustentáveis”(CARDOSO & FERRARI, 2006, p.01).  

A implementação de uma prática agroecológica envolve, assim, um grande desafio 

com relação à questão metodológica. Sob este enfoque, torna-se necessário a redefinição, 

adaptação e criação de metodologias que garantam a produção de informações úteis e de 

relevância produzindo um conhecimento novo e compartilhado: os saberes agroecológicos.  

    É neste contexto que destacamos a experiência da Troca de Saberes como 

“laboratório” importante, com destaque para as metodologias das IPEd’s e dos Círculo de 

Cultura, pelas suas possibilidades diversas nas trocas, diálogos, e influencias recíprocas que 
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tem favorecido desdobramentos diversos, entre eles o redirecionamento das atividades de 

ensino-pesquisa-extensão da UFV.  

 O Círculo de Cultura, adotado durante as edições anteriores da Troca de Saberes, 

surgiu inicialmente como estratégia para potencializar os intercâmbios das experiências 

desenvolvidas pelos grupos populares e pelos “mestres griôs8”. Todavia, na IV edição da 

Troca de Saberes passa a orientar o conjunto das IPEd’s. Essa foi uma mudança importante: 

se antes era um instrumento de garantir as vozes dos grupos populares, agora é de influenciar 

os “fazeres acadêmicos”, renovando-os e potencializando a realização de atividades de 

extensão e de pesquisas numa lógica de construção coletiva do conhecimento. 

 É importante destacar que nos meses que antecederam a IV Troca de Saberes, os 

diversos projetos de extensão envolvidos em sua construção realizaram “ensaios 

metodológicos”, compreendidos como espaços de preparação. Nestes ensaios, os docentes, 

discentes e representantes dos movimentos sociais envolvidos, tiveram a oportunidade de 

dialogar e definir os diversos temas da Troca de Saberes, além de vivenciarem outras 

maneiras de produção do conhecimento.  Os ensaios metodológicos constituíram momentos 

ricos de trocas e intercâmbios, possibilitando aprendizagens diversas para seus participantes. 

 Assim, é possível identificar que o enfoque metodológico da Troca de Saberes tem 

influenciado positivamente o conjunto dos seus integrantes, além de outros programas e 

projetos realizados no âmbito da UFV, como é o caso do Observatório da Educação do 

Campo/UFV. Especificamente, desta parceria entre o Observatório da Educação do 

Campo/UFV e a Troca de Saberes, podemos identificar duas importantes contribuições:  em 

primeiro lugar, esta parceria materializou avanços práticos e metodológicos importantes para 

a realização do III Encontro Internúcleos do Observatório da Educação do 

Campo/UFV/UEMG/UFSJ. Os aprendizados da III Troca de Saberes refletiram na 

programação deste encontro, que já no seu primeiro dia contou com Instalações Pedagógicas 

de cada núcleo e também com a Instalação Pedagógica da Escola Família Agrícola Paulo 

Freire (EFAP). As IPEd’s tiveram papel crucial ao permitir uma ampla participação dos 

movimentos populares e o engajamento dos seus sujeitos coletivos. Além das IPEd’s, a 

programação do III Encontro contou com a Mesa Redonda “Agroecologia e Educação do 
                                                 
8 “Griô foi uma forma abrasileirada que encontramos para a expressão em francês Griot, que designa artistas e 
narradores da história da África Ocidental, homens que caminhavam (e caminham) de aldeia em aldeia 
repassando a história do seu povo” (BRASIL. 2005, p. 17). No contexto regional da Zona da Mata Mineira, o 
termo se aplica aos representantes de “movimentos e organizações sociais, [que] através de intensa preparação a 
partir da base envolvem pessoas possuidoras de inequívocas habilidades e sabedoria popular para compartilhar 
entre si e também com os procedimentos universitários de geração de saber” (ALVES, 2011. P. 11) 
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Campo”, além de visitas orientadas à área experimental do Grupo de Agricultura Orgânica e 

Agroecológica, numa dinâmica rica de interação entre agricultores, bolsistas e pesquisadores 

do Observatório. Trata-se, portanto, de um processo de acúmulo e de aprendizagem coletiva, 

no qual as práticas dos eventos anteriores influenciam e, ao mesmo tempo, se aprimoram na 

construção do próximo encontro. 

 Em segundo lugar, identificamos que a parceria para a construção da IV Troca de 

Saberes e o aprendizado coletivo dos “ensaios metodológicos” dos “Círculos de Cultura”, tem 

potencializado o vigor das ações do Observatório da Educação do Campo. Isto se materializa 

na Instalação Pedagógica Educação do Campo, oferecida durante a IV Troca de Saberes, que 

ao utilizar do Círculo de Cultura, possibilitou renovar o diálogo entre universidade e 

movimentos sociais, trazendo à tona angústias, desejos, problemas, e estratégias bem 

sucedidas. A contribuição deste processo tem sido de orientar o desenvolvimento de novas 

ações de pesquisa do Observatório da Educação do Campo/UFV/UFSJ/UEMG, com base nas 

demandas concretas dos movimentos sociais. Cabe destacar, ainda, que as demandas que 

emergiram na Instalação Pedagógica Educação do Campo deverão orientar as ações de 

pesquisa e de formação a serem desenvolvidas pelo Observatório da Educação do Campo nos 

próximos anos. 

 Finalizando, é importante destacar que a parceria entre Troca de Saberes e 

Observatório da Educação do Campo tem possibilitado, sobretudo, avançar nas reflexões e 

práticas na busca de superação do desafio central que tem orientado as ações do Observatório 

da Educação do Campo/UFV/UFSJ/UEMG: Como fazer pesquisa na Educação do Campo 

com os Movimentos Sociais?  
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