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RESUMO: Desde o ano de 2007 o Curso de Geografia da Universidade Federal de Juiz de 

Fora executa em um projeto de extensão na comunidade quilombola de São Pedro de Cima. 

Por lá as territorialidades campesinas e quilombolas se fundem o que se vê é uma paisagem 

repleta de diversidade cultural, ambiental e produtiva. No entanto, a produção agrária, que 

tem como cargo chefe o café, vem cada vez se tornando mais dependente dos insumos 

químicos, além da recente expansão da monocultura do eucalipto. O grupo do projeto “Da 

diversidade cultural à diversidade produtiva” tem como proposta resgatar as práticas agrícolas 

e culturais que privilegiam a conservação ambiental, para que se promova a transição 

agroecológica nesse território. O objetivo do artigo é descrever todo o percurso do grupo 

neste tempo de trabalho e os principais desafios a serem enfrentados.   

 

PALAVRAS-CHAVE : Extensionismo; Agroecologia; Comunidade Quilombola; Transição 

Agroecológica.   

 

THE CONSTRUCTION OF AN INTERDISCIPLINARY GROUP OF 

AGROECOLOGY: PATHWAYS AND PERSPECTIVES OF THE WORK IN 

COMUNIDADE QUILOMBOLA DE SÃO PEDRO DE CIMA 

 

ABSTRACT : Since 2007 the Federal University of Juiz de Fora works on an extension 

project in the quilombola community of São Pedro de Cima. There the peasantry and the 

identity quilombola met each other and what you see is a landscape full of diversity. 
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However, the agricultural production, which has coffee as principal activity, is becoming 

more dependent on chemistry, in addition to the recent expansion of eucalyptus monoculture. 

The project group "From cultural diversity to productive diversity" has as a proposal to rescue 

cultural and agricultural practices that focus on environmental conservation, with the 

objective to provide the agroecology transition in that territory. The goal of the article is to 

describe the whole route of the Group at this time, and the main challenges to be faced. 

 

KEY-WORDS: Extension; Agroecology; Comunidade Quilombola; Agroecology Transition. 

  

Apresentação 

 

O Curso de Geografia da Universidade Federal de Juiz de Fora através de um projeto de 

extensão realizado por um corpo multidisciplinar em uma comunidade rural de remanescentes 

quilombolas se depara com a problemática dos avanços do Agronegócio, orientado pelo 

paradigma tecnológico da Revolução Verde. Nesta, coexistem dois diferentes modelos de 

agricultura: o primeiro modelo é de uma agricultura extremamente dependente de insumos e 

defensivos agrícolas, com produção através dos plantios de café, o que por sua vez contribui 

para queda da diversidade e alto desmatamento, e conseqüente degradação, contaminação e 

perda nos/dos solos e da água; o segundo modelo vai de encontro aos hábitos culturais 

encontrados na comunidade - a agricultura campesina e o trabalho na terra tiveram, e têm, 

função primordial na manutenção e afirmação da cultura e da territorialidade local. 

São Pedro de Cima é uma comunidade que se situa em uma área caracterizada como zona 

rural do município de Divino-MG. A população rural se estende nas encostas do alto e médio 

vale do rio São Pedro, região de geomorfologia acidentada sobre altitudes que variam entre 

900 e 1200 metros. Por lá permanece uma geração de trabalhadores rurais dos tempos em que 

a acessibilidade à região era precária, o que determinou certo isolamento das famílias negras 

que ali viviam. Esta situação, por sua vez, criou uma intensa vida comunitária que, embora 

semi-isolada, foi capaz de se manter, graças ao trabalho conjunto e a reprodução de uma vida 

social e cultural orientada pelos próprios moradores (MENEZES, 2008). 

O contato com os trabalhadores locais revelou a contradição sobre as quais eles se encontram: 

reconhecem a necessidade cada vez mais premente do uso de insumos químicos e, por sua vez 

dos riscos humanos e ambientais aos que ficam submetidos os sujeitos. Assim, em conjunto 

com a associação local e por consenso, após a prática da extensão pelo grupo de pesquisa, 
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elegeu-se o investimento das práticas da agricultura tradicional local e a busca de tecnologias 

alternativas, seguindo os preceitos da Agroecologia. 

Por considerar que tem a Agroecologia como proposta a união da sustentabilidade ambiental e 

social com bons resultados na produtividade (ALTIERI, 2002), e, a partir desta tese definida, 

a idéia do grupo se faz com intuito de promover uma transição no tipo de produção de São 

Pedro. De uma agricultura campesina, mas que busca o seu sustento no plantio de café com o 

uso de adubos e defensivos químicos, o projeto sugere uma agricultura familiar diversa, 

galgada nos agroecossistemas, e ainda, propor maneiras do produto ser transformado pelos 

moradores e escoado para um mercado pré-estipulado. 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho é relatar os percursos e perspectivas do trabalho: 

primeiramente, elucidar como a Agroecologia emana das sociedades tradicionais, ou seja, na 

expressão de sua territorialidade estas lançam mão de práticas de manejo completamente 

diferenciadas das pregadas pela Revolução Verde, sendo este fato um dos motivadores do 

início do projeto; por segundo, relatar como se deu a construção do grupo, que trabalha com 

duas atividades diferentes (o grupo focado nos trabalhos na comunidade e outro grupo de 

estudos e ações em Agroecologia, que tem agregado alunos de diversos cursos da 

Universidade Federal de Juiz de Fora para discutir temas ligados a Agroecologia); num 

terceiro e último momento o relato se dará sobre as perspectivas de ações no grupo e o 

resultado ambiental que se espera na comunidade quilombola de São Pedro de Cima, assim 

como na formação dos sujeitos envolvidos com o projeto.  

Num primeiro momento o artigo se foca nas bases teóricas que norteiam as ações e discussões 

do grupo, assim como inspiraram a criação do projeto. Na parte intitulada “Agroecologia, 

universidade e extensão” o intuito é esclarecer a ligação entre os temas, afirmando a 

importância da extensão na transição agroecológica e na promoção da troca dos saberes, 

afirmando o projeto de uma “Nova Extensão Rural” (CAPORAL E COSTABEBER, 2001). 

Por segundo, o projeto “Da diversidade cultural à diversidade produtiva: a construção dos 

saberes necessários para a transição agroecológica em São Pedro de Cima” (CARNEIRO, 

2010) será apresentado e dará nome a parte: faremos uma apresentação breve da comunidade 

estudada, do histórico da atuação do grupo de pesquisas e extensão por lá e os objetivos e 

resultados esperados do projeto referido. Além disso, a proposta é deixar claro as formas de 

atuação pensadas pelo grupo, que podem, aqui, serem compreendidas como a metodologia de 

trabalho.  

Por fim, algumas questões se colocarão acerca das primeiras impressões da pesquisa e os 

desafios e perspectivas da transição agroecológica e a extensão na comunidade quilombola.   
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Agroecologia, universidade e extensão 

 

A discussão sobre Agroecologia vem ganhando força principalmente a partir dos anos 80. 

Desta época até os dias de hoje temos assistido diferentes autores e organizações se 

apropriando cada vez mais da temática, principalmente diante de um cenário da chamada crise 

ambiental, que tem, conseqüentemente, relação com a crise dos modos de vida e expressão, o 

que nos leva a crer que a crise é também cultural, já que a cultura está situada/territorializada 

no mundo. Sendo assim, surgem diferentes perspectivas sobre a Agroecologia e suas 

múltiplas relações. Não é o objetivo deste trabalho trazer uma nova perspectiva sobre do 

termo e a conceituação da Agroecologia, no entanto se faz necessário uma breve revisão para 

compreendermos o aporte  teórico deste projeto. 

Em primeiro lugar, cabe ressaltar que a Agroecologia não é um novo pacote de técnicas ou 

mesmo de conhecimentos a serem aplicados ou depositados na realidade trabalhada de 

maneira verticalmente imposta. Neste sentido, o papel da Universidade através do Grupo de 

Agroecologia não é o de ensinar os agricultores e agricultoras novas técnicas que tenham por 

objetivo um menor desgaste ambiental, mas trata de um entendimento da complexa relação 

existente entre aspectos produtivos, econômicos, sociais, culturais, éticos e ambientais, o que 

envolve as noções de território/territorialidades, lugar e espaço/tempo. 

Para nós, pensar os sujeitos inseridos no campo é necessariamente pensar a maneira como 

eles se apropriam, dominam e simbolizam o espaço, observado assim como território. 

Estamos em conformidade com a idéia de que  

 

toda apropriação material é, ao mesmo tempo, e não antes ou depois, simbólica. 
Afinal, não nos apropriamos de nada que não faça sentido, que não tenha 
significado. [...] O modo como cada ente natural é significado - a começar com 
suas designações (afinal, dar nomes próprios é a primeira apropriação); o modo 
como cada objeto/cada lugar é situado, distribuído, percebido, sentido; o modo 
como cada gênero/grupo/camada/estamento/classe/etnia é disposto/dispõe 
espacialmente por meio das relações sociais e de poder; o modo como se distribui 
e como qualificamos/desqualificamos os lugares/regiões e os diferentes sub-
espaços, constitui as diferentes ordens sociais, seus territórios (PORTO-
GONÇALVES, 2006, p. 136) 

  

Logo, a Agroecologia é uma forma de uso do espaço que tem uma relação direta com a 

maneira com a qual ele é apoderado e simbolizado. Pensar ela sem pensar a relação do 

homem com o espaço é, para nós, inconcebível.  
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Mas que Agroecologia é essa a que nos referimos? Identificamo-nos com a conceituação 

proposta por Sevilla-Guzmán citada por Schmitt (2009), que trata a Agroecologia como: 

 

o manejo ecológico dos recursos naturais através de formas de ação social 
coletiva, que representem alternativas ao atual modelo de manejo industrial dos 
recursos naturais, mediante propostas surgidas de seu potencial endógeno. Tais 
propostas pretendem um desenvolvimento participativo desde a produção ate a 
circulação alternativa de seus produtos agrícolas, estabelecendo formas de 
produção e consumo que contribuam para encarar a atual crise ecológica 
(GUZMÁN, apud SCHMITT, 2009, p. 185) 

 

É preciso destacar, então, alguns aspectos fundamentais que não englobamos dentro da 

perspectiva Agroecológica. Dentro de um eixo ambiental, a agroecologia se contrapõe a um 

modelo industrial e agroquímico difundido pelo mundo, ou seja, uma ideologia que vê no 

campo o local da reprodução do sistema capitalista. Por seguinte, vemos um caráter sócio-

econômico marcado pela falta de autonomia (ou uma total dependência de outros setores da 

economia) e vulnerabilidade dos modelos de produção as oscilações do mercado financeiro. 

Por fim, uma relação com o espaço que necessariamente tem como fim e meio o lucro, o que 

contrapõe o que a literatura coloca como modo de vida do campesinato (MAZZETO, 2007).   

Toda essa teia citada acaba por carregar sentidos maiores (ou ideologias) que nos fazem 

refletir sobre a existência de um paradigma que a legitima: é o paradigma moderno-

cientificista, o qual acreditamos estar em crise e que leva a questionamentos das razões 

científicas e das ações da universidade.    

 

Logo, a Agroecologia não se situa no paradigma convencional, cartesiano e 
reducionista, no paradigma da simplificação (disjunção ou redução), pois, como 
ensina Morin, este não consegue reconhecer a existência do problema da 
complexidade. E é disto que se trata, reconhecer que na relação do ser humano 
com outros seres humanos e destes com o meio ambiente, estamos tratando de 
algo que requer um novo enfoque paradigmático, capaz de unir os 
conhecimentos de diferentes disciplinas com os saberes tradicionais. 
(CAPORAL, 2008, p. 28) 

 

Assim, a discussão sobre a Agroecologia nos leva a um universo mais amplo, que questiona 

não só o atual modelo de produção agrícola e seus impactos, mas também as perspectivas 

metodológicas de um projeto extensionista.   

Desta maneira nos afastamos de um projeto de extensão com caráter difusionista, nos 

aproximando da Extensão Rural Agroecológica proposta por Caporal e Costabeber (2001): 
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Esta Nova Extensão Rural pode ser definida como o “processo de intervenção 
de caráter educativo e transformador, baseado em metodologias de 
investigação-ação participante que permitam o desenvolvimento de uma prática 
social mediante a qual os sujeitos do processo buscam a construção e 
sistematização de conhecimentos que os leve a incidir conscientemente sobre a 
realidade”. Tem o objetivo de promover um desenvolvimento socialmente 
equitativo e ambientalmente sustentável, adotando os princípios teóricos da 
Agroecologia como critério para a geração e seleção de soluções mais 
adequadas e compatíveis com as especificidades de cada agroecossistema e do 
sistema cultural de pessoas envolvidas no seu manejo (CAPORAL E 
COSTABEBER, 2001, p.16) 

 

O desafio de uma “Nova Extensão Rural” traz consigo a exigência de extensionistas capazes 

de relacionar aspectos diversos, desde o campo das técnicas até o das relações sociais, 

aspectos culturais, dentre outros. Isso se dá a partir da ferramenta fundamental do diálogo, 

numa perspectiva de troca entre dois conhecimentos, entre duas visões e sentimentos de 

mundo e de ser no mundo, como nos aponta Paulo Freire: “o diálogo é o encontro amoroso 

dos homens que, mediatizados pelo mundo, o “pronunciam”, isto é, o transformam, e 

transformando-o, o humanizam para a humanização de todos” (FREIRE, 1992 p.28). 

Para tanto, enxergamos a necessidade de ampliar o debate sobre questões metodológicas, 

ultrapassando barreiras, a começar por um diálogo entre disciplinas dentro da Universidade. 

Desta maneira, O Grupo de Agroecologia se lança no desafio de assumir este novo caráter 

extensionista, trazendo para dentro da Universidade e da comunidade uma prática 

interdisciplinar1.  

Com a finalidade de alcançar uma compreensão profunda do grupo social e estabelecer 

encontros dialógicos e dialogais, conforme a proposta de Paulo Freire, elaboramos descrições 

etnográficas densas (Geertz, 1989), vista como um conjunto de técnicas que propiciam uma 

leitura eficiente de um objeto de estudo no campo das ciências humanas. Esta desconstrói a 

rígida separação pesquisador e objeto, questionando a lógica cientifica sujeito-cientista e 

objeto-estudado, sugerindo a relação sujeito-sujeito, e ressaltando, aí, que o sujeito está no 

mundo e em suas relações sociais e culturais (CARVALHO, 2001) ou conforme anuncia 

Eckert e Rocha (2008, p. 6): 

 

A pesquisa etnográfica constituindo-se no exercício do olhar (ver) e do escutar 
(ouvir) impõe ao pesquisador ou a pesquisadora um deslocamento de sua própria 
cultura para se situar no interior do fenômeno por ele ou por ela observado 
através da sua participação efetiva nas formas de sociabilidade por meio das 
quais a realidade investigada se lhe apresenta. 

                                                 
1 A interdisciplinaridade a qual nos referimos, inspirada nas idéias de Leff (2000), ultrapassa as fronteiras das 
disciplinas acadêmicas, propondo o diálogo da ciência com os “saberes ambientais”. 
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Ou seja, ela “não consiste apenas em coletar, através de um método estritamente indutivo, uma 

grande quantidade de informações, mas de impregnar-se dos temas obsessionais de uma 

sociedade, de seus ideais, de suas angústias” (LAPLANTINE, 1988, p. 79), ou mesmo, 

consiste na “dupla tarefa de: (a) transformar o exótico no familiar e (b) o familiar no exótico” 

(DAMATTA, 1991, p 26). 

Nesse sentido, a etnografia (e conseguintes estudos etnológicos) que elaboramos em quatro 

anos de convivência na comunidade nos permitiu tanto conhecê-los melhor a ponto de 

compreendermos muitas das sutilezas dos seus modos de ser e de pensar.  A relação de 

confiança mútua que construímos tem favorecido nossa presença no local e retroagido no 

enriquecimento de nossos encontros dialógicos e dialogais. Ações extensionistas têm sido 

conjuntamente pensadas a partir de então; nossa permanência no local não se dá de forma 

invasiva ou descuidada, senão que temos construído (dialogicamente) - no ritmo de um tempo 

lento - nossa caminha com esta comunidade. 

O conjunto de trocas que estabelecemos nesses anos nos permite agora pensar nesse projeto de 

Agroecologia que prevê tanto alternativas econômicas, quanto a re-aproximação às bases 

culturais, sociais, produtivas e territoriais originais da comunidade. Nesse sentido, procuramos 

atingir o montante das reflexões sobre territorialidades campesinas encontradas em Mazzetto 

(2007), que propõe o estudo do campesinato a partir das dimensões culturais, econômicas e 

(etno)ecológicas. Acreditamos que a transição agroecológica nessa comunidade poderá 

reafirmar a territorialidade quilombola e campesina, promovendo a sustentabilidade social, 

cultural, econômica e ambiental do lugar. 

Visto os pressupostos teóricos e metodológicos que inspiraram o trabalho e a concepção o 

projeto, a próxima parte da escrita se foca na apresentação da comunidade estudada e na 

proposta de trabalho nesta.  

 

Da diversidade cultural à diversidade produtiva: a construção dos saberes necessários 

para a transição agroecológica em São Pedro de Cima 

 

A comunidade de São Pedro de Cima se localiza no município de Divino, na microrregião da 

Zona da Mata Mineira, como mostra o Mapa 1. A região tem como principais funções a 

agricultura e pecuária, com a criação de gado leiteiro, plantio de cana de açúcar, café, milho e 

feijão. Além disso, as cidades de Juiz de Fora e Ubá também se destacam pelas atividades 

industriais e de prestações de serviços. 
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MAPA 1: Localização da comunidade estudada e o município em que ela se insere em relação 

a mesorregião da Zona da Mata de Minas Gerais. 
 
 

A região, assim denominada pela cobertura vegetal primária de Mata Atlântica, já que 

permaneceu com sua vegetação durante o processo do ciclo do ouro nas regiões extrativistas 

desse metal. Após o declínio dessa atividade econômica, a parir de 1830, a área passa a ser 

mais intensamente ocupada, dando lugar as lavouras do café, como explicita o autor:  

 

A população que abandonou as minas iniciou uma migração centrífuga, em 
busca de novas terras para lavoura, indo povoar além da Zona da Mata as 
regiões de Franca e Batatais, em SP, no vale do Paraíba. (...) A necessidade de 
encontrar outra exploração comercial que gerasse renda para a coroa, aliada ao 
aumento na demanda mundial do café foi o estímulo para o surto cafeeiro na 
Zona da Mata (FERRARI, 2010, p. 32) 

 

O município de Divino, inserido nesta mesorregião, extensão territorial de 338,716 km². Sua 

grande aptidão econômica é a agricultura, da qual podemos destacar o café, plantio mais 

utilizado em toda a região. Segundo o censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 
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Estatística o município tem uma população de 19.131 habitantes, sendo 8.336 moradores do 

meio rural, o que já deixa claro a importância da agricultura para a cidade.  

A Comunidade de São Pedro de Cima, como já dito, inserida no município de Divino (vide 

Mapa 2), foi reconhecida pela Fundação Cultural Palmares como “Comunidade 

Remanescente dos Quilombos” em 28 de Julho de 2006. Com isso, acreditamos que o local 

vive o que chamamos de “Requilombamento”, “ou seja, estratégias políticas das comunidades 

negras rurais buscando os elos perdidos de suas origens ou os processos identitários coletivos 

para alcançarem a titulação de suas terras” (CARNEIRO, 2008, p. 2) 

O plantio no local é tradicionalmente diverso, mas o clima é adequado ao cultivo comercial 

do café. Lembrar da região entre as serras do Caparaó e a Serra do Brigadeiro é remeter-se às 

belas montanhas mineiras cultivadas com o café e da diversidade cultural, reflexo da 

amálgama das tradições afro-descendentes e das tradições da agricultura familiar mineira. 

Desde o ano de 2008 a Universidade Federal de Juiz de Fora vem realizando trabalhos na 

Comunidade Quilombola de São Pedro de Cima. Os trabalhos começaram como um suporte 

prático à disciplina de Geografia Agrária e acabou por gerar um Projeto de Extensão de nome 

“Comunidade Quilombola de São Pedro de Cima: diagnósticos dos saberes necessários para 

uma educação ambiental e patrimonial” (MENEZES et. al., 2008). O projeto de cunho 

multidisciplinar tinha como ponto culminante a criação de um “Ecomuseu”, como explicitado 

em seus objetivos gerais: 

 

- Implantar um programa de educação ambiental para consolidar práticas de 
manejo dentro dos preceitos da agroecologia e das características do 
campesinato local; 
- Fundamentar práticas de diálogo e ação para construção e consolidação da 
identidade comunitária, através do inventário do patrimônio local, tangível e 
intangível e da divulgação e apreensão da educação patrimonial; 
- Criar o ECOMUSEU e o Atlas Geográfico Cultural na comunidade com a 
missão de estimular o promover o desenvolvimento cultural da região 
(MENEZES et. al., 2008, p. 5) 

 

O grupo enxergava do projeto uma maneira de contribuir com melhorias na comunidade, 

sejam elas materiais, ou mesmo no campo do saber e da política, e ainda, agregar 

conhecimento com a experiência, contemplando os princípios da extensão universitária. 
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Desde suas primeiras atuações na comunidade2 o que se viu foi uma contradição: ao mesmo 

que tempo em que os agricultores cultivavam legumes e o café em consórcio, assim como 

arbóreas e frutíferas, eles se viam cada vez mais dependentes dos insumos químicos e do 

trabalho na “roça dos patrões”, ou seja, cada vez mais deixavam suas terras de lado para 

cuidar das terras dos outros, que em suma, são proprietários que moram em cidades próximas 

e que vêem a terra como mercadoria. Tais idéias se enquadraram na tensão territorial que 

Mazzeto (2005) chamou de “Lugar-habitat” e “Lugar-mercadoria”.     

Enquanto no “Lugar-habitat”, terra dos agricultores familiares e do plantio diverso, o que se 

via era uma aproximação com agriculturas campesinas tradicionais locais e, deste modo, da 

Agroecologia, no “Lugar-mercadoria” se via o avanço do monocultivo e o uso intenso de 

agrotóxicos. A Figura 1, foto tirada na comunidade no ano de 2011, demonstra bem tal 

tensão: na parte inferior vemos o plantio do café (como a foto foi retirada após a “panha” do 

grão – setembro - não temos o consórcio com o milho e feijão presente em outras épocas, 

como a de preparo do solo e a de floração) em consórcio com o abacate e a banana, enquanto 

na parte superior da foto temos o monocultivo do Eucalipto. 

 

                                                 
2 Vide ITABORAHY e TEIXEIRA (2009) e CARNEIRO (2008). 
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FIGURA 1: Foto retirada na comunidade demonstrando o conflito de territorialidades3. 
Acervo do grupo. 

 

 
Diante de tal conflito o grupo de estudantes e professores visualiza na Agroecologia uma 

interessante resistência ao avanço do agronegócio na comunidade. O que se julgava como 

necessário era inserir a instituição (UFJF), enquanto grupo de pesquisas, e a comunidade no 

debate da Agroecologia entendida na seguinte perspectiva: 

 

[...] constitui-se em um campo de conhecimento cientifico que, partindo de um 
enfoque holístico e de uma abordagem sistêmica, pretende contribuir para que 
as sociedades possam redirecionar o curso alterado da co-evolução social e 
ecológica nas suas mais diferentes interações e mútua influência (CAPORAL e 
COSTABEBER, 2001, p. 11) 
 

Assim, dentro desta linha de pesquisas, a revalorização do conhecimento e dos saberes 

populares devem dialogar com diferentes ciências, representadas por um corpo 

multidisciplinar a ser constituído pelo grupo de pesquisa. Em 2009 o projeto “Da diversidade 

Cultural à Diversidade Produtiva” concorreu a um edital do CNPq, financiado pelo Ministério 

                                                 
3 Entendemos “territorialidade” aqui no sentido apontado por Sack (1986), ou seja, como uma estratégia de 
controle de pessoas e coisas através do controle de áreas.  
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da Ciência e Tecnologia, que se justificava na necessidade de aproximação entre agricultores, 

estudantes, pesquisadores e técnicos, para construção, a partir da troca de saberes, das bases 

para a transição agroecológica da comunidade e região. Apesar do projeto não ter sido aceito, 

ele foi de grande importância para o grupo, já que despertou os olhares para a Agroecologia, 

assim como fez o grupo se preparar para um próximo edital.  

E assim, em 2010 o CNPq lança um novo edital, desta vez financiado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, que previa, além do financiamento das ações de extensionismo do 

grupo (diárias, transporte, dentre outros), o apoio a criação de um grupo de estudos e ações 

em Agroecologia. Visto que a Universidade Federal de Juiz de Fora não é uma instituição de 

cunho agrário e que muitas pessoas trabalhavam pontualmente com a Agroecologia, a 

proposta foi vista com muito gosto pelos membros do grupo. 

Assim nasceu o projeto “Da diversidade cultural à diversidade produtiva: a construção dos 

saberes necessários para a transição agroecológica em São Pedro de Cima”, com a dupla 

missão de criar um grupo de discussões e ações agroecológicas na UFJF, além de promover a 

transição agroecológica em São Pedro de Cima.  

O projeto tem como alguns de seus objetivos: 

 

- Promover a produção do conhecimento agroecológico, através da formação de 
sujeitos críticos; 
- Promover o contato com instituições universitárias de todo o país, sobretudo 
dos grupos da região; 
- Construir um acervo de materiais bibliográficos sobre o tema; 
- Envolver-se com os movimentos sociais locais e regionais ligados à causa, a 
exemplo do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra; 
- Fortalecer o movimento campesino na região, através de oficinas e reuniões, 
trocas de conhecimento e informações entre a comunidade e as diferentes 
instituições presentes na região; 
- Realizar um zoneamento sócio-ambiental de toda a área de São Pedro de 
Cima, abordando itens como a cartografia temática local, análise da vegetação, 
análise pedológica, dentre outros que consolidem o conhecimento da realidade 
geográfica do espaço vivido; 
- Dispersar o ideário da sustentabilidade entre os moradores da comunidade, 
através de oficinas de sensibilização com jovens, adultos e crianças; 
- Debater formas e implementar ações, a fim de impulsionar economicamente a 
comunidade, gerando quadros de maior segurança (inclusive alimentar); 
- Promover a sensibilização para a preservação ambiental, fazendo a relação 
com a realidade local, por constituir-se grande parte do território em APA (Área 
de Proteção Ambiental) e considerando, sobretudo a terra/solo como a principal 
fonte de renda da população; 
- Integrar a rede de conhecimento agroecológico que envolve instituições de 
diversas esferas e promove a troca de experiências; 
-Debater com a comunidade um plano de diretrizes agroecológicas e 
sócioambientais. 
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A “construção dos saberes necessários” é uma construção em conjunto com a comunidade: 

acreditamos que só a vivência e a troca de conhecimentos junto aos moradores podem 

favorecer o resgate das tradições produtivas e culturais e a transição do tipo de produção. 

A parceria com o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Divino tem se 

mostrado deveras profícua, uma vez que além de serem muito solícitos ao encontro e a troca 

de conhecimento, a instituição trabalha com a Agroecologia há quase vinte anos na região, em 

parceria com o Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata (CTA-ZM).  

Já a dinâmica do grupo de estudos e ações em Agroecologia da Universidade tem se dado 

com metodologias e dinâmicas que ultrapassam os formatos acadêmicos tradicionais: os 

alunos se encontram em uma praça da universidade a cada duas semanas; as dinâmicas 

sempre envolvem música e danças; a interdisciplinaridade tem garantido discussões 

interessantes e de aprendizado mútuo. O grupo tem planejado suas ações na cidade, tendo 

como norte as leituras realizadas em conjunto.  

O maior desafio que os grupos encontram é o de efetivar todas as discussões realizadas, ou 

seja, se envolver de fato com a agroecologia em campo, seja na comunidade estudada, seja em 

qualquer área para experiências de cultivo e práticas de manejo. Para tal o que se planeja, 

como já citado, é uma metodologia que envolva os moradores, já que assim o projeto efetiva o 

sentido da extensão, contemplando o aprendizado dos alunos e os benefícios para a 

comunidade. 

O projeto se baseia na gestão participativa e avaliação permanente. A construção coletiva das 

estratégias do projeto representa também um recurso didático-pedagógico, visto que os 

momentos e atividades servirão de aprendizado a todos os sujeitos comunitários e parceiros 

envolvidos. A gestão participativa tem se dado desde o início do georreferenciamento da 

região, de curso de apresentação do projeto e sua importância cultural, das oficinas, das 

reuniões de avaliação até culminância do projeto. Assim, um dos resultados que se espera 

com a transição agroecológica em São Pedro é o envolvimento de toda comunidade ou 

mesmo que os sentidos comunitários tenham seus laços reerguidos.  

As parcerias entre alunos da Universidade Federal de Juiz de Fora e outras instituições de 

ensino e extensão da região são um primeiro ponto de resultado alcançado. Instituições como 

a Universidade Federal de Viçosa, o Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata e 

Instituto Técnico Federal de Rio Pomba têm estabelecido uma rede regional de informações 

agroecológicas, o que de fato é vantajoso para todos os grupos de pesquisa e extensão. 

O envolvimento de alunos de áreas diferentes da universidade nas discussões sobre 

agroecologia é um segundo resultado alcançado: nota-se que a agroecologia está sendo 
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discutida na universidade, tão quão está formando laços fortes entre os alunos e professores, 

que independente de sua disciplina ou linha teórica, se encontram na perspectiva 

agroecológica. Iniciativas como a criação de um banco de sementes no Jardim Botânico da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, a realização da Semana Municipal da Agricultura 

Ecológica e a compostagem com as sobras de alimento do restaurante universitário são 

exemplos de como o grupo já começa a colher seus frutos. 

 

Considerações finais 

 

Apesar de o trabalho ter apenas alguns primeiros frutos, os quatro anos de relação com a 

Comunidade de São Pedro de Cima nos ensinaram que o caminho para se alcançar a 

integração entre universidade e sociedade local é lento, mas fundamental para o 

fortalecimento de ambas as partes. Munidos dos preceitos da pesquisa etnológica (e 

geográfica) e do que chamamos de Nova Extensão Rural estamos construindo uma relação de 

confiança com a comunidade, que nos permite promover ações conjuntas de extensão 

universitária, como o projeto de Agroecologia. Almejamos, no momento, a integração com 

outras instituições (Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Divino, CTA-ZM, UFV) para que 

possamos conjuntamente promover a transição agroecológica em São Pedro de Cima. 

O diálogo que Paulo Freire (1992) nos propõe a pensar, o “pensamento alargado” de Luc 

Ferry (2007), a interdisciplinaridade de Leff (2000) e diversos outros pensadores e propostas 

nos apontam para uma nova maneira de ver e fazer ciência: através da convivência com outros 

sujeitos e da valorização do conhecimento construído na prática do cotidiano e passado de 

geração em geração, o “conhecimento inscrito” (PORTO-GONÇALVES, 2010), se faz uma 

ciência, universidade e extensão justas e de acordo com realidade. 

Os territórios que mantém esses conhecimentos – os etnoterritórios – são os locais da 

resistência e, quase que organicamente, da Agroecologia. Nossa luta se faz com intuito de 

frear os processos que vem diluindo esses conhecimentos e retirando os sujeitos desses 

territórios. Isso não se dá com o enfrentamento direto às lógicas e aos sujeitos que legitimam 

estes processos de territorialização, senão que com o resgate das práticas comunitárias, das 

práticas culturais, dos plantios diversos, “dos sabores e dos saberes” (PORTO-GONÇALVES, 

2010) que emanam do campesinato como um todo. 

Deste modo, acreditamos que cumprimos a função social da universidade ao estabelecermos 

ações junto às camadas subalternas da sociedade, no intuito de promover sustentabilidade 

social, econômica e ambiental. Procuramos, ainda, afirmar um conhecimento acadêmico que 
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esteja em relação de mutualismo com diferentes formas de conhecimentos populares e 

tradicionais. Por outro lado, buscamos possibilitar a esses grupos sociais a continuidade de 

suas formas específicas de ser e de estar no espaço e acesso às questões e possibilidades de 

intervenção da ciência. Pretendemos pensar o mundo como possibilidade, com outro sentido 

de globalização, mais humana, conforme nos propõe Milton Santos (2003, p 21): 

 
A universalidade deixa de ser apenas uma elaboração abstrata na mente dos 
filósofos para resultar na experiência ordinária de cada homem. De tal modo, 
em um mundo datado como o nosso, a explicação do acontecer pode ser feita a 
partir de categorias de uma história concreta. É isso, também, que permite 
conhecer as possibilidades existentes e escrever uma nova história. 

 

Eis a parte que nos cabe neste latifúndio! 
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