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RESUMO 

O desenvolvimento tecnológico produzido durante as grandes guerras mundiais foi 

imprescindível para a modernização da agricultura. Esta modernização baseou-se em 

pesquisas nas áreas de melhoramento genético e de insumos agrícolas, tais como agrotóxicos 

e fertilizantes químicos. Estas pesquisas receberam financiamento de diversas organizações 

internacionais. Estas e outras organizações também investiram no desenvolvimento de 

tecnologias para mecanização à combustão da agricultura. Desde a década de 60 este projeto 

de modernização da agricultura passou a ser difundida, a partir de pacotes tecnológicos, para 

diversos países periféricos, como o Brasil e outros países da América Latina, África e Ásia. A 

difusão deste projeto de modernização da agricultura recebeu o nome de revolução verde e 

teve como objetivo aumentar a produção mundial de alimento e erradicar a miséria e a fome 

no mundo. A revolução verde não obteve sucesso em seus objetivos e diversas críticas foram 

apontadas a este modelo, tais como contaminação do ambiente, das pessoas e dos alimentos, 

aumento da concentração fundiária e do êxodo rural, redução da biodiversidade local e o risco 

à erosão genética, entre outras. A agroecologia tem sido apontada como sendo capaz de dar as 

respostas à insustentabilidade do atual modelo agroalimentar. Para tanto, é preciso que as 

experiências agroecológicas sejam sistematizadas e disseminadas em redes, para que sejam 

ampliadas e promovam uma maior divulgação e comunicação destas práticas, tanto nos 

territórios agroecológicos como também fora deles. Este trabalho teve por objetivo realizar, a 

partir dos boletins “Nossas Roças”, a sistematização e a catalogação dos saberes 

agroecológicos na Zona da Mata mineira.  Para realizar esta pesquisa foram caracterizada as 

quatro modalidades de boletins: (i) Nossa Roça, (ii) Nossa Pesquisa na Roça, (iii) Nossa Roça 

Tecnologia Social e (iv) Nossa Cultura na Roça. Todas as publicações dos boletins “Nossas 

Roças” foram catalogadas em tabelas.  Esta catalogação permitiu observar que em 13 anos de 

publicação destes boletins foram sistematizadas e comunicadas 59 experiências em 

agroecologia em 15 municípios da Zona da Mata mineira e em 3 municípios do Estado do 

Espírito Santo. Estas experiências abordaram 40 temáticas diferentes, sendo as mais 

recorrentes os sistemas agroflorestais, o café e a história de vida das famílias camponesas.  A 

sistematização e a catalogação destes boletins possibilitaram observar como os “Nossas 

Roças” dialogam com os saberes tradicionais dos agricultores, com as pesquisas científicas e 

a cultura popular. 

Palavras-chave: agroecologia, boletins, história de vida, extensão rural, comunicação no meio 

rural.  



 
 

ABSTRACT 

The technological development gained by the World Wars played an indispensable role in the 

modernization of agriculture. This achievement is based upon researches on genetic 

enhancement and agricultural inputs such as pesticides and fertilizers. The researches were 

financed by an array of international organizations. These organizations also invested in the 

development of combustion technologies for agricultural mechanization. Since the 1960 

decade, the project of modernizing agriculture became widespread in the form of 

technological packages to many peripherals countries like Brazil and others from Latin 

America, Africa and Asia. The diffusion of agricultural modernization was named green 

revolution and it aimed raising world food production and eradicate hunger and misery. 

However, the Green Revolution did not succeed and its objectives were not met. Several 

criticisms were pointed towards this model in the manner of environment, people and food 

infection by agro-chemicals, augmentation of land concentration, rural exodus, biodiversity 

reduction and genetic erosion risk.  Agroecology has been pointed as being capable of 

answering the unsustainability of the current agri-food model. In order to validate that answer, 

the agroecological experiences need to be systemized and spread in webs, so that those 

experiences could be amplified and promote a greater divulgation and communication of its 

practices, not only in agroecological territories, but also beyond. The current work had the 

objective to execute, starting from the “Nossa Roça” newsletters, the systematization and 

cataloging of the agroecological knowledge of the Zona-da-Mata region in the Brazilian state 

of Minas Gerais. To accomplish this research, four types of newsletter were featured: (i) 

Nossa Roça, (ii) Nossa Pesquisa na Roça, (iii) Nossa Roça Tecnologia Social e (iv) Nossa 

Cultura na Roça. All publications of the “Nossas Roças” newsletter were cataloged in tables.  

By Analyzing the tables it became possible to observe that in 13 years of publishing the 

newsletter, 59 agroecological experiences were systemized and communicated in 15 cities of 

the Zona-da-Mata region and 3 cities of the Espirito Santo State. The experiences approached 

40 different themes, upon which agroforestry, coffee crops and peasant families were 

highlighted as the most recurrent ones. The Systemizing and cataloging of the newsletter 

demonstrated how the “Nossas Roças” dialogues with the traditional knowledge of the 

farmers, with scientific research and popular culture.   

Keywords: agroecology, newsletters, peasant families, rural extension, communication in 

rural areas. 
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Minha relação com os Nossas Roças: 

Os boletins “Nossas Roças” assim como os Intercâmbios Agroecológico foram para 

mim a grande escola agroecológica. Nos intercâmbios tive a oportunidade de conhecer e 

vivenciar a sabedoria de muitas famílias de agricultores camponeses da região da Zona da 

Mata mineira. Os agricultores e agricultoras se mostraram grandes mestres tanto pela beleza e 

singeleza do seu viver como também pela força e organização que eles têm para a 

transformação de suas comunidades e do mundo que os rodeiam. A agroecologia foi o elo de 

união entre estas famílias de agricultores e os intercâmbios foram os locais de encontros de 

celebração e reflexões. E são nestes espaços que pode se ver a força camponesa que resiste à 

imposição neoliberalista aos modos de viver e produzir. As maneiras que estes camponeses 

encontraram para viver, produzir e preservar suas culturas são a agroecologia. E os “Nossas 

Roças” são o registro de uma parte da história dessas pessoas que amam a natureza e que 

cuidam das pessoas, dos animais e do meio ambiente.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A chamada modernização da agricultura, baseada nos pacotes da revolução verde, tem 

sua origem na América do Norte e na Europa no início da década de 20, a partir dos avanços 

tecnológicos gerados pela primeira guerra mundial (1914-1918) e que foram apropriados por 

diversos ramos das indústrias de insumos agrícolas. Neste período iniciaram-se as pesquisas 

nas áreas de melhoramento genético de espécies agrícolas, fertilizantes químicos, controle 

químico de pragas e doenças e no uso do motor a combustão na agricultura. Estas pesquisas, 

junto com os avanços industriais gerados a partir da segunda guerra mundial (1939-1945), 

possibilitaram que a partir das décadas de 60 e 70 houvesse uma intensa difusão destas 

tecnologias que resultaram na expansão da revolução verde para vários países, entre eles o 

Brasil e alguns países da América Latina, da África e da Ásia (MAZOYER e ROUDART, 

2010). A expansão da revolução verde por estes territórios tinha como promessa aumentar a 

produção mundial de alimentos e reduzir a miséria e a fome nos países periféricos; por isso a 

difusão de tecnologia teve um acentuado investimento de capital externo, tais como da 

Fundação Rockefeller e da Fundação Ford, e de investimento de capital interno, a partir de 

políticas públicas de incentivo aos preços agrícolas, subvenções aos insumos, bonificação dos 

juros de empréstimos, entre outros. Estes investimentos apoiaram um modelo agrícola 
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hegemônico até os dias atuais, fundamentado no monocultivo, em lavouras de grandes 

extensões de terra e no uso de um pacote tecnológico que continha sementes melhoradas, 

agrotóxicos e fertilizantes químicos (COELHO, 2014). 

O reflexo da revolução verde no Brasil e da difusão dos pacotes tecnológicos pode 

hoje ser observado tanto nas comunidades rurais como nas comunidades acadêmicas. No meio 

rural, observa-se a intensa persuasão dos agricultores para a adoção e uso do pacote 

tecnológico. No meio acadêmico, este modelo de desenvolvimento agrícola influenciou 

profundamente os processos de pesquisa e as ações de extensão rural no país. Houve o 

incentivo e a intensificação de pesquisas que desconsideraram as diferentes formas de 

agriculturas tradicionais e que reforçaram investigações científicas acerca dos pacotes 

tecnológicos, com a posterior difusão deste pacote a partir dos serviços de extensão rural, que 

a partir da década de 60, teve forte influência do paradigma Rogeriano (OLIVEIRA, 2014). 

Empresas privadas e os órgãos públicos e privados de extensão foram responsáveis pela sua 

difusão, que contou fortemente com o conhecimento advindos da comunicação rural, que 

contribuiu não só para difundir o pacote tecnológico, mas também para a dependência e na 

heteronomia dos agricultores (FREIRE, 1983). Este modelo difusionista de extensão proposto 

pela revolução verde desconsidera os saberes tradicionais relacionados aos aspectos sociais, 

ambientais, culturais, políticos e econômicos que envolvem as comunidades rurais submetidas 

a este pacote (COELHO, 2014).  

As mais variadas críticas foram atribuídas ao modelo de agricultura baseada nos 

pacotes tecnológicos da revolução verde. Diversos autores apontam que esta proposta de 

desenvolvimento econômico, onde a agricultura é transformada parcialmente em um ramo 

particular da indústria, mostrou-se ineficiente na erradicação da fome, da pobreza e da 

desigualdade social (COELHO, 2014). Ainda, este modelo reforça a crescente concentração 

fundiária nas mãos de grandes latifundiários, favorece o êxodo rural de trabalhadores e 

corrobora com o aumento da desigualdade social tanto no campo como nas cidades (SILVA, 

1982). Este sistema ameaça a saúde da população e o meio ambiente. O uso de insumos 

agrícolas, em especial dos agrotóxicos, é responsável pelo alto índice de intoxicação dos 

trabalhadores do campo e pela intensa contaminação do meio ambiente e dos alimentos 

(CARNEIRO et al., 2015). Além disso, os avanços dos pacotes tecnológicos também estão 

relacionados à crescente erosão genética e ao aumento da perda da agrobiodiversidade dos 

sistemas alimentares. A substituição de espécies nativas e variedades adaptadas ao local por 
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cultivares comerciais e transgênicos é uma ameaça à autonomia dos agricultores em relação 

ao acesso ao patrimônio genético e um risco à vulnerabilidade do abastecimento alimentar 

(BARBOSA et al., 2015). 

Tendo em vista os impactos provocados pela revolução verde, este trabalho busca 

apresentar a agroecologia como uma alternativa ao modelo hegemônico. Sendo assim, o 

objetivo deste trabalho é contextualizar a importância da comunicação no meio rural para o 

fortalecimento da agroecologia e a partir dos boletins “Nossas Roças” dar ênfase  para este 

meio de comunicação que dialoga tanto com a extensão rural participativa como com a 

ciência. 

 

2. DESENVOLVIMENTO  

 

2.1. A agroecologia como alternativa para a sustentabilidade dos sistemas 

agroalimentares 

Mais recentemente órgãos internacionais responsáveis pela difusão da modernização 

da agricultura passaram a alertar as consequências sociais, econômicas e ambientais a partir 

da Revolução Verde. O relatório da Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) 

sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) denunciou a insustentabilidade do sistema 

agrícola convencional e declarou a urgente necessidade de mudanças nas orientações políticas 

e tecnológicas dos “modernos” sistemas agrícolas e alimentares. Além disso, o relatório 

apontou que estes sistemas são incapazes de oferecer respostas adequadas às crises 

alimentares, à degradação ambiental, à escassez de recursos não renováveis e às mudanças 

climáticas (UNCTAD, 2013). Ainda, segundo o relatório da ONU de 2010, intitulado 

“Agroecology and the right to food” é necessário orientar a agricultura para os modos de 

produção que sejam ambientalmente sustentáveis e socialmente justos. Dentre as 

recomendações sugeridas aos governos pelo relator está a criação de políticas públicas que 

apoiem a agroecologia. O estudo afirma que é preciso reorientar os gastos públicos na 

agricultura e priorizar os serviços de extensão e infraestrutura rural, bem como pesquisas em 

métodos agroecológicos (SCHUTTER, 2010). 

A agroecologia tem sido apontada como capaz de dar respostas à insustentabilidade do 

atual modelo agroalimentar. Para tal, medidas e ações conjuntas precisam ser adotadas, tanto 

pelos órgãos públicos e privados de extensão como também pelas universidades e centros de 



12 
 

pesquisas, objetivando fortalecer a agroecologia enquanto ciência, movimento e prática 

(WEZEL et al., 2009). A agroecologia entendida como ciência inicia-se ainda na década de 

20, a partir da associação dos estudos em ecologia e agricultura, porém é na década de 90 que 

se acentuam as pesquisas e as publicações agroecológicas vinculadas aos programas de ensino 

superior e às disciplinas científicas. Já o entendimento da agroecologia como movimento 

inicia-se junto com os movimentos internacionais ambientalistas, nas décadas de 70 e 80, que 

lutavam por uma maior conservação da natureza e contestavam os impactos negativos 

causados pela contaminação do meio ambiente, principalmente da água, do solo, dos animais 

e da biodiversidade. O entendimento da agroecologia como prática advém, ainda nas décadas 

de 80 e 90, a partir da valorização e do resgate dos sistemas agrícolas tradicionais que se 

baseiam em modos sustentáveis de produção. Ainda no conceito sustentável de produção, a 

agroecologia passa a ser entendida também como uma ciência que estuda os complexos 

sistemas agroalimentares, onde os modos de produção de alimento implicam em redes de 

relações sociais, ambientais e econômicas (GLIESSMAN, 2007; WEZEL et al., 2009). 

Os sistemas agroalimentares estudados a partir da concepção da agroecologia propõem 

uma ruptura ao modelo hegemônico de desenvolvimento rural baseado na monocultura, no 

latifúndio, no agronegócio e na exclusão social. A partir desta ruptura, onde a agroecologia e 

o agronegócio disputam espaço físico, político e ideológico, são construídos os territórios 

agroecológicos. Estes territórios ameaçados pelo agronegócio defendem seus modos de 

produção e reprodução, suas formas de relacionamento com a natureza, sua identidade e sua 

cultura (SILVEIRA, 2010).  No Brasil estas discussões tornaram-se mais intensas a partir das 

décadas de 70 e 80 com o surgimento da agricultura alternativa. Nesta época, ocorreram 

diversas experiências práticas de agricultura alternativa por todo o território. A construção e a 

sistematização destas experiências de agricultura alternativa iniciaram nos Encontros 

Brasileiros de Agricultura Alternativa (EBAA) e nos Projetos de Tecnologias Alternativas da 

Federação dos Órgãos para Assistência Social e Educacional (PTA/FASE). Com o passar das 

décadas o termo agricultura alternativa foi sendo gradativamente substituído pelo termo 

agroecologia (SILVEIRA, 2016). 

 

2.2. Agroecologia na Zona da Mata mineira 

O movimento da agroecologia em Viçosa teve seu início ainda na década de 70 com o 

surgimento do grupo Alfa de estudos de Ecologia. Este grupo, junto com o movimento 
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estudantil foi o porta voz do movimento ecológico e das críticas à degradação ambiental e à 

revolução verde. Já na década de 80 surge o Grupo de Agricultura Alternativa de Viçosa 

(GAAV) com o intuito de compartilhar os estudos e as práticas em agricultura alternativa que 

vinham sendo realizadas no território (SILVEIRA, 2016). Ainda na década de 80, surgem 

organizações não governamentais, como o Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da 

Mata mineira (CTA-ZM), que iniciam um trabalho de transição agroecológica em parceria 

com as organizações dos agricultores familiares e a Universidade Federal de Viçosa (UFV) 

(CARDOSO e FERRARI, 2006). Diversas ações alternativas aos pacotes tecnológicos foram 

desenvolvidas em parceria com agricultores, pesquisadores e técnicos como, por exemplo, os 

diagnósticos participativos de agroecossistemas. A partir destes diagnósticos foi possível 

sistematizar e aprofundar o conhecimento dos participantes acerca dos entraves e 

potencialidades de cada região. 

Estes diagnósticos participativos foram a base para o surgimento de uma extensão 

rural coletiva e compartilhada, inspirada na metodologia camponês-a-camponês (MACHÍN 

SOSA et al., 2012). Em 2010, o Programa Ambientes de Interação Agroecológica do CTA-

ZM, a UFV e as organizações dos agricultores organizaram os primeiros Intercâmbios 

Agroecológicos, fundamentados em metodologias coletivas de construção de conhecimento e 

de educação popular. Neste ambiente de interação agricultores, técnicos, estudantes e 

professores conhecem a história de vida e a propriedade da família agroecológica. Nos 

intercâmbios agroecológicos se ampliam e socializam as práticas e os manejos agroecológicos 

que cada família realiza (ZANELLI, 2015). 

Assim, nos intercâmbios agroecológicos a construção do conhecimento se dá pela 

comunicação e pelo diálogo entre os participantes. A comunicação é apresentada como um 

instrumento pedagógico de educação, onde o conhecimento é construído criticamente a partir 

da co-participação dos agricultores, técnicos e estudantes (FREIRE, 1983). O diálogo 

proporcionado nestes ambientes permite a integração de forma horizontal entre o 

conhecimento popular e o conhecimento científico. Nestes ambientes, tecnologias sociais e 

práticas agroecológicas são também resgatadas e disseminadas, tais como troca de sementes, 

manejo de sistemas agroflorestais, alimentação alternativa para animais, tecnologias de 

conservação de água e solo, entre outras. Além disso, estes espaços também contribuem para 

o entendimento da cultura popular, enquanto valor e forma de resistência da agricultura 

camponesa. O registro e a sistematização dos diversos conhecimentos compartilhados nestes 

espaços se dão a partir de relatórios. Estes reforçam a compreensão de que o campo é muito 
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mais do que um espaço de produção de alimentos, mas também um território de produção de 

cultura, um território educativo, um território do bem viver, além de um território de relações 

sociais e de organizações coletivas. 

 

2.3. Sistematizar para comunicar: os saberes agroecológicos nos “Nossas Roças”  

A sistematização de experiências é um instrumento que permite analisar de maneira 

crítica os resultados e os impactos alcançados pelas experiências. Esta análise possibilita o 

constante monitoramento e avaliação das atividades. As avaliações e monitoramentos são 

importantes para o aprimoramento coletivo das experiências. As lições aprendidas nestas 

experiências, quando compartilhadas, são fontes inspiradoras para outros agricultores, grupos 

ou instituições que atuam com agroecologia. A comunicação e a ampliação de experiências 

em agroecologia são fundamentais para a promoção da agroecologia no território e fora dele, 

e também como alternativa à comunicação dominante do difusionismo da revolução verde     

(CHAVEZ-TAFUR, 2007).  

A necessidade de compartilhamento destes conhecimentos construídos coletivamente 

fez-se na sistematização e na transformação destes relatórios em uma série de boletins 

agroecológicos. Até então a série é comporta por quatro tipos de boletins denominados 

“Nossa Roça”, “Nossa Cultura na Roça”, “Nossa Roça Tecnologia Social” e “Nossa Pesquisa 

na Roça” (Figura 1). Estes boletins identificam e registram os saberes e a história das famílias 

camponesas, assim como também cumprem a função de comunicar e disseminar a 

agroecologia dentro e para fora do seu território. Os boletins Nossa Roça contam a história da 

agroecologia a partir do povo que a vive no seu cotidiano. O Nossa Cultura na Roça contribui 

para o entendimento da cultura popular enquanto valor e forma de resistência da agricultura 

camponesa. Afinal, a agroecologia entende que a produção de alimentos saudáveis se dá a 

partir da relação dos agricultores familiares com a natureza, relação esta mediada pela cultura. 

O Nossa Roça Tecnologia Social compartilha as soluções práticas e simples que as famílias 

agricultoras desenvolvem e que são eficientes para resolver problemas cotidianos. O Nossa 

pesquisa na Roça divulga pesquisas científicas realizadas nas propriedades e ou em parcerias 

com os agricultores. 
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Figura 1. Capa dos boletins com os saberes sobre a história de vida das famílias dos agricultores, sobre 

as pesquisas científicas realizadas em suas propriedades, sobre as tecnologias sociais desenvolvidas por eles e 

sobre as suas manifestações culturais.  

 

Os “Nossas Roças” representam um importante meio de comunicação e de 

sistematização do que está sendo feito dentro do território agroecológico. Estes registros 

contemplam os aspectos sociais, ambientais, culturais, políticos, científicos e econômicos que 

envolvem as comunidades rurais pertencentes a este processo. Os agricultores, assim como os 

técnicos, professores e estudantes são sujeitos ativos na construção deste conhecimento 

agroecológico e este conhecimento implica em uma ação transformadora sobre a realidade 

(FREIRE, 1983). Esta ação transformadora também se dá nas pesquisas acadêmicas. Diversas 

pesquisas acadêmicas, alguns mestrados e doutorados, foram iniciadas e desenvolvidas a 

partir dos Intercâmbios Agroecológicos, dos relatórios destes intercâmbios e dos “Nossas 

Roças”. Estas pesquisas são fundamentais para a construção de políticas públicas que possam 

fortalecer a agroecologia. Algumas políticas públicas recentes contribuíram para o 

fortalecimento da agroecologia e tiveram aporte de pesquisas, dentre elas a Política Nacional 

de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO), a Política Nacional de Assistência Técnica e 
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Extensão Rural (PNATER), as políticas de crédito fundiário, o Programa Nacional de 

Habitação Rural (PNHR), o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), os programas de formação de agricultores e de formação 

específica para as mulheres, a criação das associações de agricultores, a criação de 

cooperativas de crédito e produção, a criação das Escolas Famílias Agrícolas (EFAs) e os 

serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) (ZANELLI et al., 2015). 

 

2.4. Pesquisa-ação: uma maneira de se fazer ciência na agroecologia 

A pesquisa contribui diretamente para avançar o conhecimento da agroecologia 

enquanto ciência. Na agroecologia, o conhecimento científico deve ser elaborado a partir de 

respeito e diálogo com os saberes populares, a partir de uma relação horizontal entre os 

pesquisadores e os agricultores familiares (MIRANDA, 2014). Para isto é preciso o uso de 

metodologias de construção participativa do conhecimento e que levem em consideração o 

desenvolvimento rural sustentável a partir dos territórios. Diversos autores adotam a pesquisa-

ação como metodologia de pesquisa. A pesquisa-ação é uma metodologia de pesquisa baseada 

em técnicas de pesquisas consagradas que atendem claramente aos critérios da pesquisa 

acadêmica (TRIPP, 2005). Esta abordagem é uma forma de investigação social baseada na 

reflexão coletiva, na qual pesquisadores e participantes representativos da realidade a ser 

pesquisada estão envolvidos de modo cooperativo e participativo (THIOLLENT, 1985). 

Esta metodologia de pesquisa valoriza o conhecimento dos agricultores a partir de suas 

práticas de trabalho e de suas experiências de vida, de suas relações nas redes de produção e 

de comercialização e da forma como preservam suas tradições e sua cultura. Este saber social 

é útil ao trabalho e aos enfrentamentos vividos cotidianamente pelos agricultores 

(DAMASCENO, 1993 apud SOUZA, 2014). A observação e o levantamento de dados são 

importantes para a pesquisa, porém a metodologia também se propõe em estimular e/ou 

provocar ações comunitárias que desencadeiem discussões coletivas acerca dos problemas e 

das soluções da comunidade envolvida (ZANELLI, 2015). A pesquisa-ação cumpre uma 

dupla função, pois atendem a produção compartilhada de ciência entre pesquisadores, 

agricultores e técnicos, e também a função de uma extensão rural participativa, onde os 

processos são mais de comunicação. 

Na pesquisa-ação a devolução dos resultados das pesquisas ocorre de maneira 

constante e continua. As devoluções parciais são importantes para que a elaboração do 
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conhecimento agroecológico seja realizada de forma processual e não somente ao final da 

pesquisa. Além disto, as devoluções parciais orientam ações sucessivas que podem contribuir 

para a pesquisa e a comunidade tem autonomia para decidir sobre a continuidade ou não da 

pesquisa (SOUZA, 2014). 

As devoluções parciais ou finais podem se dar a partir de dinâmicas integrativas de 

grupo, como círculo de culturas, debates a partir de palavras geradoras, instalações 

pedagógicas e outras (DELIBERALI, 2013). As devoluções parciais também podem ocorrer 

em concordância com os Intercâmbios Agroecológicos. Este ambiente proporciona uma 

grande interação entre agricultores, técnicos, professores e estudantes, e gera um conjunto de 

informações que indicam a visão dos participantes e da comunidade rural envolvida. As 

devoluções também podem ser em formato de oficinas, que possibilitam as trocas e a 

disseminação de práticas agroecológicas. A devolução direta dos resultados ocorre para o 

público participante ou parte da pesquisa. Já o Nossa Pesquisa na Roça, além de devolver de 

forma escrita os resultados para este público é utilizado para a disseminação dos resultados 

para outros públicos, para além do território onde a pesquisa foi realizada.  

A pesquisa-ação está de acordo com a Lei de ATER 12.188/2010, que orienta para 

uma extensão rural com caráter de educação informal e continuada, onde se promovam os 

processos de gestão, produção, beneficiamento e comercialização. Em uma das diretrizes, a 

Lei de ATER orienta para o desenvolvimento de pesquisas de base agroecológica e que 

busquem respeitar a pluralidade e as diversidades sociais, econômicas, étnicas, culturais e os 

saberes locais, sendo o publico prioritário agricultores familiares.  

 

2.5. Importância da comunicação no meio rural para agroecologia 

A ONU reconhece, a partir do artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (DUDH) que “Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; 

este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e 

transmitir informações e idéias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.” 

(DUDH, 1948). Este direito à comunicação é uma conquista fundamental para a garantia da 

cidadania no meio rural, pois além de incluir o direito ao acesso à informação, também 

garante o direito de transmitir e ampliar estas informações. A comunicação no meio rural 

pode ter uma dupla função social, pois, além de garantir o direito à liberdade de opinião e 

expressão às comunidades rurais, também possibilita a visibilidade destes, tanto no próprio 

território como para além dele. 
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No Brasil, a partir dos anos 60 pode ser observado que a comunicação no meio rural 

esteve a serviço do difusionismo proposto pela revolução verde. O extensionista rural teve um 

importante papel mediador no que se refere à extensão do conhecimento técnico-científico 

dos pacotes tecnológicos para as comunidades rurais dos agricultores. Esta prática de extensão 

utilizou-se de uma comunicação persuasiva, a qual fez com que muitos agricultores aderissem 

aos pacotes tecnológicos. A adesão aos pacotes tecnológicos caracterizou-se como uma forma 

de invasão cultural nas comunidades rurais. Ao estender esta tecnologia aos agricultores, os 

extensionistas desconsideram as reais necessidades daquelas comunidades rurais e, a partir da 

retórica persuasiva, impuseram a estes a adoção de técnicas modernas.  

Dos anos 60 até os dias de hoje diversas publicações de órgãos públicos e privados 

continuam ainda a serviço do difusionismo da revolução verde. Esta difusão ocorre na área de 

comunicação a partir de diferentes meios, como cartilhas, boletins técnicos, manuais, livros, 

programas de rádios e televisão, artigos científicos e muitos outros. Esta modalidade de 

comunicação no meio rural tem um importante papel em difundir uma ciência unilateral que 

subjuga o conhecimento tradicional dos agricultores. Tal entendimento corresponde a uma 

perspectiva informacional da comunicação que compreende a comunicação como um 

processo transmissível, mecânico e passivo do ponto de vista de quem  recebe informação – 

neste caso, os agricultores (FRANÇA, 2002). 

Ao contrário dessa visão, a agroecologia faz o esforço de aproximação entre o saber 

técnico-científico e o saber tradicional dos agricultores.  Esta aproximação evidencia que os 

conhecimentos agroecológicos são estratégicos para a transformação social, uma vez que este 

conhecimento tem aplicação direta na organização e nas práticas desenvolvidas nas 

comunidades. Para essa visão, corresponde a uma perspectiva relacional da comunicação, que 

é entendida como um processo dinâmico, instituidor de sentido e de práticas de interação para 

muito além de um processo de transmissão (FRANÇA, 2002). Sendo assim a comunicação no 

meio rural tem um papel privilegiado neste processo, pois é também a partir dela que ocorre a 

disseminação destas experiências de transformação social, política e científica. O instrumento 

comunicação no meio rural pode assim oferecer aos agricultores o acesso a diferentes 

experiências agroecológicas e possibilitar a estes, a partir das experiências vividas por outros 

grupos de agricultores, se apropriarem tanto dos princípios como também das técnicas 

(CANUTO e URCHEI, 2016). Neste entendimento, os instrumentos são resultados de 

interações, e não ferramentas unicamente transmissivas, deslocadas dos contextos dos 

agricultores. 
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No III Encontro Nacional de Agroecologia (ENA), agricultores, técnicos, professores 

e estudantes sugerem, a partir da Carta Política do III ENA, que as formas de disseminação de 

experiências agroecológicas devam ampliar o seu enfoque. Esta ampliação busca articular 

diversas experiências agroecológicas em redes territoriais de construção do conhecimento 

agroecológico. Estas redes territoriais têm maior amplitude e podem desencadear dinâmicas 

mais abertas de comunicação e de troca de experiências, promovendo ainda mais a 

agroecologia a partir de diversos pontos de vista e extrapolando a esfera individual das 

comunidades (ENA, 2014). 

Como alternativa contrária à comunicação rural difusionista e seguindo as orientações 

da Lei de ATER 12.188/2010 e da Carta Política do III ENA, o CTA-ZM, em parceria com a 

UFV e as organizações dos agricultores familiares de diversos municípios da Zona da Mata 

mineira, publica os boletins “Nossas Roças”. Os textos são escritos por professores, técnicos e 

estudantes e revisados pelos agricultores. Estas publicações atualmente recebem apoio de 

alguns projetos, como o Comboio de Agroecologia do Sudeste e o ECOAr Práticas, Ciências 

e Movimentos (edital 81/2013 MCTI/MAPA/MDA/MEC/MPA/CNPq)
1
 e de alguns órgãos de 

fomento à pesquisa como a CAPES, a FAPEMIG e a Fundação Banco do Brasil. 

  

2.6. Caracterização dos “Nossas Roças” 

Os “Nossas Roças” estão divididos em 4 modalidades com diferentes enfoques 

temáticos: (i) Nossa Roça (ver tabela 3.1), (ii) Nossa Pesquisa na Roça (ver tabela 3.2), (iii) 

Nossa Roça Tecnologia Social (ver tabela 3.3) e (iv) Nossa Cultura na Roça (ver tabela 3.3). 

Cada uma dessas modalidades de boletim será descritos detalhadamente a seguir.  

(i) Nossa Roça: O primeiro número foi publicado em 2003 e nestes 13 anos foram 

publicados 42 números. Este informativo tem como principal objetivo relatar a história de 

vida da família camponesa e sistematizar suas práticas e conhecimentos agroecológicos. Cada 

edição é protagonizada por apenas uma família. Estes boletins cumprem um importante papel 

de comunicar a existência da Agroecologia como “circuitos de comunicação” (MONNERAT 

                                                           
1
 Recentemente foram impressos com apoio direto desses dois projetos 16 informativos, sendo 11 Nossa Roça, 3 

Nossa Roça Tecnologia Social, 2 Nossa Pesquisa na Roça e o primeiro número do Nossa Cultura na Roça. Para 

essas edições dos referentes informativos, o apoio veio tanto no sentido de que boa parte das atividades que 

foram matéria-prima para a escrita dos informativos foram organizadas por esses dois projetos – a saber as 

excursões científicas, caravanas agroecológicas e culturais e intercâmbios agroecológicos realizados em Minas 

Gerais e Espírito Santo –  quanto no sentido da escrita e financiamento da impressão dos boletins, pois foram os 

bolsistas e voluntários ligados a esses projetos que escreveram a maioria dos boletins e o recurso para a 

impressão dos informativos foi dividida entre os dois projetos. 
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et al., 2016), uma vez que a visibilidade, a valorização e os diálogos de saberes são 

importantes para o processo de construção de uma rede agroecológica forte. 

Comunicar que mais pessoas fazem agroecologia no território leva a um processo de 

promover o interesse e motivação de outras pessoas por essas experiências. O reconhecimento 

e a valorização da trajetória e dos saberes dos agricultores familiares agroecológicos são 

fundamentais para que haja a democratização do mundo rural. Dessa forma, os boletins Nossa 

Roça são textos que narram histórias e as práticas agroecológicas das famílias agricultoras que 

vivem na Zona da Mata mineira, famílias que amam o campo e procuram viver em harmonia 

com a natureza. 

(ii) Nossa Pesquisa na Roça: O primeiro número foi publicado em 2011 e até o 

momento foram publicados 19 números. Este boletim é resultado direto das metodologias de 

pesquisas-ação desenvolvidas por pesquisadores e as famílias agricultoras. Muitos dos 

experimentos científicos são realizados nas propriedades dos próprios agricultores, outros são 

realizados na UFV, mas estão entrelaçados no tecido social dos territórios onde a 

agroecologia se concretiza. Como processo comunicativo, os textos produzidos são 

instrumentos de socialização em linguagem mais próxima e contextualizada com a realidade 

dos agricultores. É uma maneira de empoderar os agricultores sobre a “cientificidade” das 

práticas que eles executam, e ao mesmo tempo de forçar a ciência a comunicar os resultados 

de pesquisa de maneira mais acessível à população. 

Esse boletim parte da premissa de que a produção de conhecimento não é 

exclusividade dos profissionais das ciências. O envolvimento e a participação ativa de 

agricultores e agricultoras são fundamentais tanto na definição dos problemas das pesquisas 

como na condução do experimento e na divulgação de seus resultados. Esta forma de pesquisa 

é um rompimento na atual concepção de pesquisa acadêmica, pois considera os agricultores, 

assim como os pesquisadores, como construtores conjuntos de conhecimento científico 

(CARDOSO e FERRARI, 2006). 

(iii) Nossa Roça Tecnologia Social: O primeiro número foi escrito em 2012 e até o 

momento foram publicados 6 números. Este boletim divulga soluções práticas, simples e de 

baixo custo, que foram desenvolvidas por agricultores. Estas tecnologias buscam resolver de 

forma alternativa e sustentável as situações problemas que surgem em suas propriedades As 

tecnologias sociais são importantes ferramentas de emancipação tecnológicas, valorização do 

conhecimento local e de fácil replicação. Estas tecnologias são expressão da criatividade, 
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inventividade e capacidade dos agricultores de resistir no campo com os recursos que se tem 

em mãos, além de serem importantes instrumentos de autonomia para as comunidades locais.  

(iv) Nossa Cultura na Roça: O primeiro e até o momento único número foi publicado 

em junho de 2016. Este informativo surge a partir dos resultados das pesquisas-ação nas 

comunidades rurais da Zona da Mata mineira, que apontam a necessidade de evidenciar as 

conexões entre agroecologia, território e cultura. A conexão destes três vieses favorece o 

fortalecimento da agroecologia tanto pela territorialização de práticas e saberes como também 

pela organização de um repertório de símbolos, de costumes e de valores. Estes indicam uma 

relação mais integrada com a natureza. A cultura é também uma relação de mediação entre 

agroecologia e a natureza. 

Dessa forma, esse informativo procura identificar, registrar e socializar aspectos da 

cultura local e tradicional das famílias de agricultores na Zona da Mata mineira. Os registros 

são realizados pela escrita e fotografia, presentes no Nossa Roça, mas também por áudio 

visual, disponibilizados na mídia social. Observa-se que a agroecologia, assim como a cultura, 

é um espaço de resistência e empoderamento do povo. Agroecologia é respeitar os mais 

velhos, escutar suas estórias, respeitar seus legados e aprender com eles. As diferentes 

matrizes culturais influenciam na forma de praticar a agroecologia, e isto precisa ser 

reconhecido. No caso da Zona da Mata mineira, as comunidades com que se trabalhou são de 

agricultores familiares descendentes de imigrantes portugueses e italianos, mas também 

descendentes de povos indígenas e comunidades quilombolas. Portanto, as celebrações, a 

ancestralidade e a ritualística, o modo de vida e o legado dessas matrizes socioculturais são 

imprescindíveis para o fortalecimento da agroecologia.  Com esses boletins aprendeu-se que a 

resistência de um povo se dá pela cultura viva que cada comunidade cultiva no seu viver. 

A partir da catalogação dos boletins “Nossas Roças” se pode observar que foram 

sistematizadas e comunicadas 59 experiências em agroecologia em 15 municípios na Zona da 

Mata mineira e em três municípios do Estado do Espírito Santo. Estas experiências abordaram 

40 temáticas diferentes, sendo os sistemas agroflorestais, o café e a história de vida, os temas 

mais recorrentes. Experiências coletivas como campo de sementes, mutirão de trabalho, 

saneamento rural e redes de comercialização aconteceram em mais de um território e nestes 

territórios houve trocas de experiências entre eles. As pesquisas participativas entre 

agricultores e pesquisadores ocorreram em quatro municípios e envolveram mais de 15 

famílias e um assentamento, sendo os sistemas agroflorestais e a adubação alternativa os 

temas mais recorrentes. As tecnologias sociais sistematizadas, a partir das experiências dos 
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agricultores, ocorreram em nove municípios e algumas delas, como o biodigestor rural e a 

fossa evapotranspiradora tiveram apoio dos municípios, para ser executadas em número maior 

de propriedades rurais.     
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3. Catalogação dos “Nossas Roças”: 

 

3.1.) Tabela de Catalogação: Nossa Roça – a história de vida das famílias agroecológicas. 

NÚMERO DATA TÍTULO FAMÍLIA LOCAL TEMA SÍNTESE DO CONTEÚDO 

01 Nov. 2003 A propriedade 

agroecológica de João 

dos Santos e Santinha 

João dos 

Santos e 

Santinha 

Araponga-MG História de 

vida  

João e Santinha conseguiram 

comprar sua terra a partir da 

conquista conjunta de terra e 

implantaram um SAF com 74 

diversidades de árvores.  

02 dez. 2003 O campo de sementes 

dos agricultores e 

agricultoras de Divino 

 

 

- 

Divino-MG Programa do 

milho crioulo, 

em Divino-

MG 

O programa de milho crioulo atuou 

em 5 comunidades rurais de 

Divino-MG, com campos de 

experimentações com 9 variedades 

crioulas de milho 

03 dez. 2003 O café orgânico da 

agricultura familiar da 

zona da mata de Minas 

Gerais 

 

- 

 

 

- 

Plano 

estratégico 

para o café 

agroecológico 

- PEC 

O PEC foi uma estratégia coletiva 

de identificar os problemas e 

avaliar as possibilidades de 

melhoras no sistema de produção 

de café agroecológico 

04 fev. 2004 O mutirão comunitário 

de São Felipe 

 

 

_ 

Espera Feliz-MG Mutirão 

comunitário 

A comunidade de São Felipe tem a 

tradição de trabalho em mutirão 

comunitário. Esta prática fortalece, 

otimiza o trabalho das famílias e 

une a comunidade 

05 mai. 2004 Biogeo Sr. Rubens 

e Dona Eli 

Fervedouro-MG Produção e uso 

do biogel 

O biogel é uma tecnologia social 

usada como adubação de plantas e 

aumento da atividade 

microbiológica do solo 

06 out. 2004 Uma experiência bem 

sucedida de crédito 

fundiário 

Pedro e 

Vera 

Paula Cândido-MG Fundo de 

crédito 

solidário, da 

Relato de experiência de como o 

acesso fundo de crédito solidário, 

da associação regional, possibilitou 
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associação 

regional. 

geração de renda e autonomia no 

empreendimento.  

07 fev. 2005 Uma horta 

agroecológica 

Hermínio e 

Maria José 

Guidoval-MG Horta 

agroecológica 

Relato de experiência da transição 

da horta convencional para uma 

horta diversificada e agroecológica. 

08 dez. 2005 O sistema agroflorestal 

do Ângelo e da Lurdes 

Lurdes e 

Ângelo 

Araponga-MG Sistema 

Agroflorestal 

A história de vida de Lurdes e 

Ângelo e as lições apreendidas por 

eles com os SAFs. 

09 dez. 2005 O sistema agroflorestal 

do Vicente e da 

Lucimar 

Lucimar e 

Vicente 

Araponga-MG Sistema 

Agroflorestal 

A história de vida de Lucimar e 

Vicente e as lições apreendidas por 

eles com os SAFs. 

10 dez. 2005 O sistema agroflorestal 

do Alexandre e da 

Josiane 

Josiane e 

Alexandre 

Divino-MG Sistema 

Agroflorestal 

A história de vida de Josiane e 

Alexandre e as lições apreendidas 

por eles com os SAFs. 

11 mar. 2006 As plantas medicinais 

de Dona Eva e Seu 

Geraldo 

Dona Eva e 

Seu Geraldo 

Ervália-MG Plantas 

medicinais 

A história de vida de Dona Eva e 

Seu Geraldo e as lições apreendidas 

por eles com as plantas medicinais. 

12 ago. 2006 Construindo uma 

propriedade 

agroecológica 

Aninha e 

Abatiá 

Tombos-MG Organização 

da propriedade 

A história de vida de Aninha e 

Abatiá e as lições apreendidas por 

eles com a organização da 

propriedade. 

13 set. 2006 Uma propriedade 

diversificada 

Raquel e 

Carlinhos 

Carangola-MG História de 

vida 

A história de vida de Raquel e 

Carlinhos e as lições apreendidas 

por eles com a organização da 

propriedade. 

14 mai. 2009 A propriedade de Selma 

e Cecé 

Selma e 

Cecé 

Divino-MG História de 

vida 

A história de vida de Selma e Cecé 

e a volta por cima após se 

endividarem com os juros do 

empréstimo 

15 mai. 2009 Saberes da agroecologia 

em Divino – A família 

de Laurita e Antônio 

Laurita e 

Antônio 

Divino-MG História de 

vida 

A história de vida de Dona Laurita 

e Seu Antônio e a preservação da 

mata e da nascente que dá água 
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para 5 famílias. 

16 out. 2009 Saberes da agroecologia 

– A família de Lúcia e 

Hélio 

Lúcia e 

Hélio 

Divino-MG História de 

vida 

A história de vida de Lucia e Hélio 

e como a experiência do 

beneficiamento do doce de goiaba, 

do leite da cabra e do artesanato 

mudou a vida da família. 

17 out. 2009 Saberes da agroecologia 

– A família de Elza e 

Zé Ventura 

Elza e Zé 

Ventura 

Divino-MG História de 

vida 

A história de vida de Dona Elza e 

Zé Ventura e a importância da 

venda direta. 

18 out. 2009 Saberes da agroecologia 

em Divino – A família 

de Glaucirene 

Glaucirene Divino-MG História de 

vida 

A história de vida de Glaucirene e a 

mudança de vida após a compra da 

terra. 

19 out. 2009 Saberes da agroecologia 

em Divino – A família 

de Luiza e Zé Lopes 

Luiza e Zé 

Lopes 

Divino-MG História de 

vida 

A história de vida da Luiza e do Zé 

Lopes. 

20 jun. 2010 A agricultura familiar 

na Holanda 

 

- 

_ Agricultura 

familiar na 

Holanda 

Relato de experiência da visita nas 

propriedades de três agricultores 

holandeses 

21 ago. 2010 A propriedade de 

Cristina 

Cristina e 

Expedito 

Acaiaca-MG História de 

vida 

A história de vida da Cristina e do 

Expedito e a importância da 

produção para o autoconsumo. 

22 set. 2010 A agroecologia de Vera 

e Amaury, Dorvina e 

Itamar 

Vera e 

Amaury, 

Dorvina e 

Itamar 

Espera Feliz-MG História de 

vida 

A história de vida das famílias e 

importância do cuidado com 

criação e alimentação animal e o 

tratamento com homeopatia 

23 set. 2010 A agroecologia de Eliza 

e Tibúrcio, Aparecida e 

Francisco 

Eliza e 

Tibúrcio, 

Aparecida e 

Francisco 

Espera Feliz-MG História de 

vida 

A história de vida das famílias e a 

importância da compostagem e da 

diversidade de alimentos. 

24 set. 2010 A agroecologia de Elza 

e José Moreira, Cirlene 

e Jairo 

Elza e José 

Moreira, 

Cirlene e 

Espera Feliz-MG História de 

vida 

A história de vida das famílias e 

saberes sobre as plantas medicinais. 
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Jairo 

25 jun. 2011 A propriedade de 

Dadinho e Cida 

Cida e 

Dadinho 

Pedra Dourada-MG História de 

vida 

A história de vida da Cida e do 

Dadinho e o exemplo de vida e 

dedicação a família e a 

agroecologia. 

26 nov. 2011 A família de Maria 

Auxiliadora e João 

Batista 

Maria 

Auxiliadora 

e João 

Batista 

Ervália-MG História de 

vida 

A história de vida da Maria e do 

João e os produtos sem agrotóxicos. 

27 mar. 2012 Programa de formação 

– mulheres e 

agroecologia: mulheres, 

agroecologia e 

saneamento ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

_ 

Acaiaca, Araponga, 

Caiana, Caparaó, 

Divino, Ervália, 

Espera Feliz, 

Guidoval, Orizânia, 

Simonésia, Paula 

Cândido, Viçosa e 

Visconde do Rio 

Branco 

Saneamento 

ambiental 

Relato de experiência do Programa 

de formação de mulheres e 

agroecologia com a temática de 

saneamento básico 

28 mar. 2012 Programa de formação 

– mulheres e 

agroecologia: mulheres, 

agroecologia e 

sociobiodiversidade 

 

 

 

 

_ 

Acaiaca, Araponga, 

Caiana, Caparaó, 

Divino, Ervália, 

Espera Feliz, 

Guidoval, Orizânia, 

Simonésia, Paula 

Cândido, Viçosa e 

Visconde do Rio 

Branco 

Sociobiodivers

idade 

Relato de experiência do Programa 

de formação de mulheres e 

agroecologia com a temática de 

sociobiodiversidade 

29 mai. 2012 Programa de formação 

– mulheres e 

agroecologia: mulheres, 

agroecologia e 

economia solidária 

 

 

 

 

- 

Acaiaca, Araponga, 

Caiana, Caparaó, 

Divino, Ervália, 

Espera Feliz, 

Guidoval, Orizânia, 

Economia 

solidária 

Relato de experiência do Programa 

de formação de mulheres e 

agroecologia com a temática de 

economia solidária 
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Simonésia, Paula 

Cândido, Viçosa e 

Visconde do Rio 

Branco 

30 mar. 2013 A horta da Dona 

Terezinha e do Sr. Jésus 

Dona 

Terezinha e 

do Sr. Jésus 

Viçosa-MG História de 

vida 

A história de vida da Dona 

Terezinha e Seu Jésus e a 

construção da Rede Raízes da Mata 

31 Dez. 2014 Produzindo café 

orgânico nos sítios de 

Pedra Redonda: As 

famílias de Edmar e 

Elisângela, Samuel e 

Roseli e Natanael e 

Egrigélia 

Edmar e 

Elisângela, 

Samuel e 

Roseli e 

Natanael e 

Egrigélia 

Araponga-MG Café orgânico A história de vida de três irmãos e 

suas famílias, que dividem a mesma 

porteira e produzem café orgânico 

32 jul. 2016. Dona Denira, Seu 

Norival e Gisadrielle – 

colhendo o sol com a 

proteção de Deus e o 

olhar das estrelas 

Dona 

Denira, Seu 

Norival e 

Gisadrielle 

Divino-MG História de 

vida 

A história de vida da família da 

Dona Denira e Seu Norival, a 

contaminação com agrotóxicos e a 

diversidade de plantas na 

propriedade. 

33 jul. 2016 Agroecologia mudou 

meu jeito de ver o 

mundo – a história do 

casal Luciana e 

Gilberto 

Luciana e 

Gilberto 

Divino-MG História de 

vida 

A história de vida da família que 

mudou a forma de ver o mundo 

depois de conhecer a agroecologia. 

34 jul. 2016 Das plantas medicinais 

à militância -  a 

trajetória agroecológica 

da família de Eliete e 

Denil 

Eliete e 

Denil 

Divino-MG História de 

vida 

A história de vida da família, a 

transição agroecológica e o cuidado 

com as criações e com o pasto. 

35 jul. 2016 Morar na roça foi por 

querer e teimosia – a 

família de Irene e João 

Irene e João Divino-MG História de 

vida 

A história de vida da família, a 

insistência em continuar na roça e a 

importância da CEBs para as 
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Márcio comunidades rurais. 

36 jul. 2016 Plantando um futuro 

melhor – a história de 

Ivanete, Paulão, Carine 

e Katiane 

Ivanete, 

Paulão, 

Carine e 

Katiane 

Divino-MG História de 

vida 

A história de vida da família e 

importância da agroecologia como 

resistência cultural 

37 jul. 2016 Dona Elzira, Sr. José, 

Renata e Thamara – três 

gerações e muita 

biodiversidade! 

Dona 

Elzira, Sr. 

José, Renata 

e Thamara 

Divino-MG História de 

vida 

A história de vida da família e a 

importância do programa de 

formação de mulheres e 

agroecologia 

38 jul. 2016 Sítio floresta – Senhor 

Adão e dona Inês 

Dona Inês e 

senhor 

Adão 

Alegre-ES História de 

vida 

A história de vida da família e a 

importância da comissão pastoral 

da terra e do assentamento 

39 jul. 2016 Comunidade Feliz 

Lembrança, Alegre-ES 

- Alegre-ES História da 

comunidade 

A importância da juventude rural 

para comunidade na  tomada de 

consciência ecológica. 

40 jul. 2016 Agricultores 

camponeses – o jeito de 

ser, viver e produzir, no 

sítio agroecológico 

Olho d`água 

Monica, 

Emerson e 

Francisco 

São Mateus-ES História de 

vida 

A história de vida da família e a 

importância da identidade 

camponesa 

41 jul. 2016 Sítio Pedra do 

Presidente – minha 

roça, nossa escola e a 

vida em equilíbrio com 

a homeopatia 

Vera e 

Primo 

Nova Venésia-ES Homeopatia A história de vida da família e a 

importância da homeopatia para o 

tratamento dos animais e da água. 

42 jul. 2016 Família Pilon Dona Lúcia 

e Seu Pilon 

Nova Venésia-ES História de 

vida 

A história de vida da família e a 

importância dos programas PAA e 

PNAE e da agroindústria e 

agroturismo. 
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3.2.) Tabela de catalogação: Nossa Pesquisa na Roça – a parceria entre a academia e os saberes tradicionais.  

NÚMERO DATA TÍTULO FAMÍLIA LOCAL TEMA SÍNTESE DO CONTEÚDO 

01 dez. 2011 Sistemas 

agroflorestais 

influenciam na 

quantidade e 

qualidade de matéria 

orgânica do solo 

Josiane e 

Alexandre, 

Avanir e 

Romualdo, 

Lurdes e 

Angelo 

Divino-

MG e 

Araponga-

MG 

Sistemas 

Agroflorestais 

Como o SAF influencia a 

quantidade e qualidade de matéria 

orgânica no solo. 

02 abr. 2012 A eficiência de 

plantas leguminosas 

quando usadas como 

adubos verdes na 

cultura do café 

Rosa e Jésus, 

Cida e 

Dadinho 

Araponga-

MG e 

Pedra 

Dourada-

MG 

Adubação verde na 

lavoura de café 

Como a adubação verde 

influencia positivamente no 

fornecimento de nutrientes na 

lavoura de café 

03 dez. 2012 Sobre insetos e ingá Lourdes e 

Ângelo, 

Santinha e 

João dos 

Santos, Nilza e 

Nilton, 

Alcione e 

Jésus, Avanir e 

Romualdo 

Araponga-

MG 

Controle biológico  A importância de insetos e 

plantas para o controle biológico 

de pragas da cultura do café 

04 mar. 2013 Árvores e ervas em 

sistemas 

agroflorestais de 

Araponga, Minas 

Gerais 

Lourdes e 

Ângelo, 

Santinha e 

João dos 

Santos, Marli e 

Geraldo, Rita e 

Fernando, 

Lucimar e 

Vicente, 

Araponga-

MG 

Sistemas 

agroflorestais 

A importância da diversidade de 

plantas, de árvores e de ervas em 

um SAF 
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Avanir e 

Romualdo 

05 jul. 2014 O segredo está na 

terra da mata: hortas 

e experimentação 

participativa no 

assentamento Olga 

Benário 

Assentamento 

Olga Benário 

Visconde 

do Rio 

Branco-

MG 

EM, Bokashi e terra 

da mata 

A importância e o desempenho de 

EM, Bokashi e terra da mata no 

uso em horta. 

06 nov. 2014 Uso da terra no 

assentamento Olga 

Benário 

Assentamento 

Olga Benário 

Visconde 

do Rio 

Branco-

MG 

Uso da terra A importância identificar a 

aptidão e uso do solos. 

07 dez. 2014 Percepção em solos e 

processos erosivos 

no assentamento 

Olga Benário 

Assentamento 

Olga Benário 

Visconde 

do Rio 

Branco-

MG 

Percepção em solos 

e erosão 

A importância de saber identificar 

processos erosivos e maneiras 

alternativas de evitar erosões. 

08 dez. 2014 Minhocas em solos 

de cafezais 

agroecológicos e 

convencionais e pós 

de pedras na 

produção de 

vermicomposto 

Jésus, Samuel 

e Rosa 

Araponga-

MG 

Vermicompostagem 

e adubação 

A importância da 

vermicompostagem para aumentar a 

disponibilização dos nutrientes. 

09 jul. 2016 Uso de pós de rocha 

na produção de 

vermicomposto 

Dona Elza e Zé 

Ventura 

Divino-

MG 

Pó de rocha + 

vermicompostagem 

A importância da 

vermicompostagem para aumentar a 

disponibilização dos nutrientes do pó 

de rocha 

10 jul. 2016 Desafios e 

potencialidades da 

produção de leite no 

assentamento Olga 

Benário 

Assentamento 

Olga Benário 

Visconde 

do Rio 

Branco-

MG 

Produção de leite Os desafios e as potencialidades 

da produção de leite no 

assentamento 
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3.3.) Tabela de catalogação: Nossa Roça Tecnologia Social e Nossa Cultura na Roça - a união de um povo se dá pelas inovações e pela 

cultura viva que cada comunidade resiste e cultiva no seu viver. 

NÚMERO DATA TÍTULO FAMÍLIA LOCAL TEMA SÍNTESE DO CONTEÚDO 

Nossa Roça Tecnologia Social 
01 out. 2012 Tipiti ou prensa – da 

farinha de mandioca 

ao queijo mineiro 

Elza Helena e 

Ademir 

Caparaó-MG Tipiti O tipiti é uma prensa que foi 

adaptada para presar queijo minas 

02 jun. 2014 Fossa de 

evapotranspiração 

Luciana e 

Gilberto 

Divino-MG Fossa de 

evapotranspiraç

ão 

A fossa de evapotranspiração é 

uma tecnologia eficiente e de 

baixo custo para utilização no 

saneamento rural 
03 jun. 2015 Recuperação de área 

degradada e 

implantação de SAF 

Avanir e 

Romualdo 

Araponga-MG Sistemas 

agroflorestais 

O relato de experiência de 

recuperação da área degrada e a 

implantação de um SAF 
04 ago. 2014 Rede Raizes da Mata  

 

_ 

Viçosa-MG Comercializaçã

o direta 

Rede de comercialização direta ao 

consumidor e certificação 

participativa 

05 ago. 2015 Biodigestor rural  

 

- 

 Divino, Tombos, 

Pedra Dourada, 

Caparaó, Caiana, 

Orizânia e Espera 

Feliz 

Biodigestor O uso de esterco animal para gerar 

energia de bio gás, a partir do 

biodigestor rural. 

06 jul. 2016 Manejando e 

caminhando com a 

bananeira pelo cafezal 

Sebastião de 

Zim 

Araponga-MG Manejo de 

bananeira 

A importância da condução da 

bananeira na lavoura de café e o 

uso de ferramentas adaptadas que 

facilitam o manejo 

Nossa Cultura na Roça 

NÚMERO DATA TÍTULO FAMÍLIA LOCAL TEMA SÍNTESE DO CONTEÚDO 
01 jul. 2016 A fogueira de São 

Pedro 

Sebastião 

Estevão 

(Farinhada) 

Espera Feliz - 

MG 

Festa de São 

Pedro 

A importância da festa de São 

Pedro e da cultura popular para a 

Assentamento Padre Jesus 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo deste trabalho de conclusão de curso, foram analisados os boletins “Nossas 

Roças” como um importante meio de comunicação utilizado pela agroecologia. A 

comunicação é um processo que merece ser investigado, uma vez que é a partir dela que 

experiências agroecológicas sistematizadas podem ser ampliadas para dentro e para fora do 

território agroecológico. O acesso a diferentes experiências é fundamental para que haja a 

democratização dos saberes no meio rural. Estes saberes, quando compartilhados em redes 

territoriais, podem implicar em ações transformadoras em diferentes realidades, a partir do 

estímulo à produção de novas interações no meio rural. Os boletins “Nossas Roças” são um 

esforço de sistematizar a história de vida camponesa, as pesquisas científicas que dialogam 

com os saberes tradicionais dos agricultores, assim como a cultura popular e as inovações 

tecnológicas adaptadas pelas famílias agrícolas. A comunicação e a sistematização do 

território agroecológico da Zona da Mata mineira dialogam com as pesquisas acadêmicas e 

com a extensão rural participativa, a parir da metodologia de pesquisa-ação. Desse modo, um 

entendimento relacional da comunicação é capaz de propor novos olhares para os contextos 

agroecológicos de extensão rural e de sistematização e ampliação de experiências 

agroecológicas. 
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