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I Seminário Nacional de Educação em Agroecologia – Recife/PE. 

Relatoria da Roda de Diálogo IV: Grupos de Agroecologia de estudantes: resiliências 

criativas – empecilhos e contribuições para a educação formal 

Rede de Grupos de Agroecologia do Brasil – REGA 

Facilitadores: Lara Oliveira e Lucas Bittencourt 

 

A roda de diálogo teve como objetivo discutir a atuação e a contribuição dos 

grupos de agroecologia de estudantes para a educação em agroecologia. Assim, foram 

compartilhadas as experiências, as metodologias, as atividades, os desafios e os 

avanços por esses grupos. Exercitamos também, algumas metodologias que vêm 

sendo utilizada pelos grupos: Dragon Dreaming (escuta ativa e círculo dos sonhos); 

Círculos de Cultura e World Café (ou Café do Mundo). 

Inicialmente, utilizamos uma prática de reconhecimento, caminhando pelo 

espaço e trocando olhares entre os participantes. Em seguida, formamos duplas para 

um se apresentar para o outro, contando um pouco sobre si, seu grupo e suas 

vivências com agroecologia. Essa atividade buscou trabalhar a escuta ativa, ou escuta 

profunda, com cada um ora exercendo somente a escuta e ora a fala. 

Ainda como dinâmica de apresentação, explicamos brevemente sobre o Dragon 

Dreaming ¹ e praticamos o Círculo dos Sonhos. Cada um disse seu nome, região, 

grupo de agroecologia que faz parte e seu sonho, a partir da pergunta geradora: “Qual 

é o seu sonho para a nossa roda?”. 

¹ Saiba mais sobre o Dragon Dreaming acessando:  http://www.dragondreamingbr.org/portal/ 

 

 

Foto 01: Instalações pedagógicas, com mapa da REGA, fotos e outros materiais dos grupos. Foto: Lara 

Oliveira. 

http://www.dragondreamingbr.org/portal/
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No segundo momento utilizamos a metodologia do Círculo de Culturas, de 

Paulo Freire. O tema gerador foi “Grupos de agroecologia e suas práticas educativas” e 

cada um compartilhou uma palavra relacionada ao tema. Após coletada todas as 

palavras, cada um explicava o significado da sua palavra, contextualizando-a e 

interligando esta com as ideias que iam sendo colocadas pelos demais participantes.  

 

 

Foto 02: Círculo de Culturas, com lanchinho para uma boa prosa. Foto: Lara Oliveira. 

 

 

Foto 03: Palavras-chave do Círculo de Culturas. Foto: Lara Oliveira 
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Seguem abaixo alguns relatos e a explanação de ideias desse momento: 

A FORMAÇÃO – é fundamental para os grupos de agroecologia e seus processos 
educativos. Os grupos tem uma autonomia, a sua própria criação e formação se dá 
pela iniciativa dos próprios estudantes. É muito importante as trocar de saberes; a 
formação entre as pessoas, e a compreensão das disputas para construirmos novas 
formas de nos relacionarmos, e questionarmos a nossa prática educativa; 
 
EDUCAÇÃO LIBERTADORA - não deve-se perceber como alguém que está levando O 
saber, mas UM saber pra ser dialogado entre educandos. EDUCAÇÃO LIBERTADORA 
é conseguir introjetar o conhecimento do outro e se percebendo no mundo, para ter um 
empoderamento histórico. Devemos pautar a contextualização da educação, processos 
exógenos não funcionam, a coisa se constrói na complexidade da cultura popular; 
 
MUTIRÃO - é um momento que proporciona uma construção enorme, socialização, 
aprender fazendo, espaço horizontal. Tentar levar essa ideia para outros espaços da 
educação formal (escolas públicas, educação básica) e para além dela. 
 
AUTO-ORGANIZAÇÃO -  Jean Piaget fala que “se você ouve, esquece, se você vê 
aprende um pouco, mas quando se envolve, aprende de verdade”.  É um crime 
metodológico a transmissibilidade do saber, cria pessoas apáticas, que não se 
envolvem, não lutam. A auto-organização é fundamental porque produz autonomia. 
Não são pessoas que constroem por si só seu conhecimento, vivem atrás de seus 
orientadores. Há preconceitos quanto a grupos de estudante, grupos de agroecologia, 
e na verdade fazem parte de um processo de formação humana que é muito 
importante para qualquer educação. Ser proativo, não ser dominado. Muitas vezes 
desanimamos por não ter bolsa, um edital... mas esses grupos são importantes para 
ser sujeito e  tomador de decisões nos processos educativos, é um processo que 
desperta para fora dos muros. A formação dos ‘coletivos’ para sair da lógica da 
educação vertical e hierárquica. 
 
TEORIA-PRÁTICA – “Pratica sem teoria é burra e teoria sem prática é cega”. O 
EMPIRISMO e a ARTE - a arte desperta outras formas de olhar, muitas metodologias 
inovadoras estão casadas com a arte. A instalação pedagógica é uma releitura artística 
e plástica, que não é fechada, pedagógica que tem uma intencionalidade, mexe com o 
sentimento e que fixa melhor o aprendizado. 
 
RESPEITO e PERSEVERANÇA – o respeito às ideias de uma pessoa faz com que ela 
não desista de um ideal, do seu sonho. Respeitar as diversidades e identidades das 
regiões rurais no processo de educação: “não estão respeitando as crianças das 
comunidades rurais, com livros com estrutura completamente diferente da sua. Os 
contextos são de outras regiões. Os professores/profissionais continuam na forma 
tradicional, não tem um olhar do campo, de que se pode construir um local de troca de 
saberes de troca com a comunidade”.Todas as regiões necessitam de uma educação 
própria ao seu contexto; Potencializar a democratização das universidades, rural e 
urbano – nenhum olhar diferente de um pra o outro”.  
 

Por fim, para sintetizar, criamos uma frase contendo as palavras e ideias 

expressas: 
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“Para que haja mudança coletiva, organização e autorganização dos grupos de 

agroecologia é necessário que haja respeito, igualdade e perseverança. 

Através de metodologias inovadoras e da valorização do empirismo, os grupos 

constroem fundamentos para propor processos educativos, articulando diálogos de 

saberes, EIV's e unindo teoria à prática. 

Cria-se, então uma educação libertadora que potencializa nossa formação.” 

Após o primeiro diálogo sobre os grupos e suas práticas educativas, 

propusemos a utilização de outra metodologia, o Café do Mundo (World Café). Para tal, 

nos dividimos em 3 grupos de 4 e 5 pessoas, com duas rodadas de 15 minutos a partir 

da seguinte pergunta geradora: “Por que estar em rede potencializa a atuação dos 

grupos de agroecologia?”. Assim, os pequenos grupos dialogavam sobre o tema, 

registrando as ideias, e na segunda rodada, todos se misturavam, formando grupos 

diferentes dos anteriores. Ao fim da segunda rodada, todos se reuniram novamente no 

grupo grande e um porta-voz por grupo expôs as reflexões. 

 

Fotos 04 e 05: Café do Mundo, diálogo em pequenos grupos. Foto: Lara Oliveira. 

 

Fotos 06 e 07: Café do Mundo, explanação do diálogo nos grupos para coesão das ideais. Foto: Lara 

Oliveira. 
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              Segue abaixo um breve relato do porta-voz e, em seguida, as imagens do 

material produzido por cada grupo: 

 

               O empoderamento do discurso coletivo - compromisso com o coletivo, estar 

falando pelos outros gera mais responsabilidade e um compromisso com esse 

discurso. 

               A rede se torna um movimento, um estar localmente que se incorpora no 

geral com a rede.  A rede gera um latifúndio no sentido não de posse de um grande 

terreno, mas da junção de todos, onde cada um passa a pertencer, “ter” vários lugares, 

várias portas abertas. 

              Quanto mais nos articularmos, mais nos depararemos com novos grupos, 

aumentando a diversidade, mas também os desafios: conseguir que os novos 

membros de um grupo se sintam parte e que inspire os grupos diferentes/redes na 

ação. 

               A rede como instrumento importante para a continuidade dos movimentos em 

agroecologia e da permanência dos estudantes mesmo após de formados. 
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Fotos 08, 09, 10 e 11: Café do Mundo, material produzido pelos grupos. Foto: Lara Oliveira. 

  

Para finalizar a roda, fizemos uma avaliação dos espaços e das metodologias 

utilizadas. No geral, o espaço foi considerado muito positivo, possibilitando o 

aprofundamento do tema muito relevante para o seminário e para a Rede dos Grupos 

de Agroecologia (REGA). Proporcionou um sentimento de pertencimento à rede pelos 

que ainda não a conheciam e permitiu o diálogo horizontal, proporcionando a 

participação de todos e todas igualmente. 

 

Seguem abaixo as avaliações individuais dos presentes: 

- Parabéns, super iniciativa de vocês. Que bom que essas experiências de grupos de 

agroecologia existem, mas que pena que nem todos tem a oportunidade de conhecer. 

-Gostei muito, principalmente o círculo de culturas fluiu redondinho, com todos se 

ouvindo e as ideias se complementando; manhã muito produtiva. 

- Seria bom ter uns infiltrados pra ter umas ideias mais divergentes; mas muito bom ver 

as ideias convergindo. Muito bom ter esse espaço da REGA no seminário, pra 

discutirmos o tema em foco. Muito produtivo, parece que foi mais tempo pelo tanto que 

discutimos, foi muito leve. 

- Percebi que não eram vocês, é nós. Foi massa. 
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- Discurso em total sintonia, fortalece nossa identidade; podemos usar esse discurso 

com a confiança de ser do coletivo. Homogeneidade do discurso, representando a 

rede. 

- Muito massa sistematizar nossas ideias. Desafio importante é proporcionar que cada 

pessoa se sinta pertencendo, se sinta uma enzima catalizadora do processo. 

- Espaço de sensibilização, de diálogo com pessoas novas que não estavam na rede, 

to muito feliz com isso. Instiga de aprofundar os debates mais específicos sobre nossas 

práticas educativas, metodologias e ações específicas. Círculo dos sonhos precisa 

focar na pergunta geradora. Foi massa que construímos a metodologia juntos, o tempo 

todo abertos a adequar a metodologia à situação. 

- Gostei muito das metodologias, estamos sempre aprimorando. Nos senti 

empoderados. 

- Metodologias fantásticas, que trabalham emoção e participação. Devemos pensar em 

como disseminar para outros espaços, contribuir com a educação formal e não-formal a 

partir dessas metodologias. 

- Não conhecia ninguém; o gelo foi derretendo pelo calor humano. Eu que não sou 

muito de falar, acabou o tempo e estávamos conversando. As ideias foram sendo 

colocadas e são nossas. Muito massa, estou absorvendo ainda. Bom estar assim ao ar 

livre, ligação direta com a natureza. 

- Os seres estão nos guiando, são lugares e momentos mágicos como esse que 

mostram que estamos no caminho certo. Conhecia a árvore dos sonhos, que é 

parecida com a ideia do círculo; é ótimo mudar as metodologias, não ser refém delas, 

que elas estejam a nosso serviço. 

- Não sei de agroecologia. Cheguei nervoso, porque não falo português. Me sinto 

contente, pois adquiri novos conhecimentos e empenhado a ler/estudar mais, gostei 

muito de tudo isso (diferente dos textos que sou obrigado a ler, etc). Só os loucos 

transformam o mundo. Agora me sinto parte da agroecologia; quero estar em contato 

com vocês quando voltar para o México, para trocarmos. 

- Todos devem contribuir de alguma forma a partir das suas experiências, todos têm 

algo a contribuir. Conseguimos, com as metodologias, proporcionar um diálogo bem 

horizontal, sem que a ideia de apenas uma pessoa sobressaísse; assim podemos 

avançar, pois a ideia foi construída pelo coletivo. Foi muito positiva. 
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Foto 12: Grupo (quase completo) que participou da Roda de Diálogo IV. Fonte: Lara Oliveira. 

 

Além da avaliação, finalizamos celebrando e cantando, em roda, a música:  

“Toda corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco 

Um em todos, todos em um, alertas e conscientes do poder de cada um 

A união faz a força, a união faz a força, a união faz a força e a união é a força”.  

 

Por fim, agradecemos a oportunidade de contribuir com a discussão sobre 

Educação em Agroecologia e com seminário, e com a importância e espaço dados pela 

organização aos Grupos de Agroecologia de estudantes nessa construção. Estamos e 

estaremos sempre à disposição para somar esforços com a construção, consolidação e 

expansão da Agroecologia nos solos do Brasil. 


