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apresentação

Há treze edições a Troca de Saberes se

propõe, em um grande encontro anual, a

celebrar o movimento da agroecologia na

Zona da Mata mineira e a promover as

articulações necessárias que se ramificam

pelo território mineiro e também pelo

Brasil.

Sabemos que muito chão foi percorrido

nesses 13 anos, e o que a Troca de Saberes

materializou no ano de 2022 foi o

aprendizado obtido ao longo dessa

trajetória. Uma trajetória cheia de desafios

e aprendizados, com muitas trilhas abertas

em mata fechada, para que hoje possamos

caminhar em caminhos largos, ainda que

com suas bifurcações e tropeços.

A XIII Troca de Saberes foi realizada entre

os dias 13 e 17 de agosto de 2022 de forma

presencial, no Gramado Escola da

Universidade Federal de Viçosa, e nos dias

18 e 19 de maneira online. O tema da Troca

13 foi "Curar, levantar e resistir: em

memória daquelas que partiram"!

Este caderno traz o registro do processo de

construção da XIII Troca de Saberes. Não

se trata de um manual, mas sim de um

mapa que mostra o caminho percorrido e

dá orientações. O objetivo do caderno é

servir de base para a construção das

próximas Trocas de Saberes. Ele foi feito

para auxiliar quem quer participar dessa

construção. É para você, estudante,

professora, agricultora, extensionista! É,

enfim, para todos/as aqueles/as que se

engajam no projeto anual de construção da

Troca de Saberes!

Cada Troca de Saberes é única. Por isso,

olhar para trás e colher ensinamentos

sempre nos faz mais fortalecidos para dar

um passo adiante! 

Vida longa à Troca de Saberes!!!

trocadesaberes.org

@trocadesaberesufv

trocadesaberes@ufv.br

Boa leitura!
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a troca de
saberes 13

O evento da Troca de Saberes é realizado

na UFV desde 2009, e em 14 anos de

trabalho, 13 eventos foram realizados. Em

2020, devido à pandemia de COVID 19, a

Troca não aconteceu, e em 2021

enfrentamos o desafio de construí-la de

forma remota. Depois de 2 anos de

distâncias, em 2022 voltamos a construir a

Troca de Saberes presencialmente, ainda

com as restrições da COVID 19. Em todos

estes anos muita coisa aconteceu e mudou!

O tema da Troca de Saberes 13 foi "Curar,

levantar e resistir: em memória daquelas

que partiram"! Essa escolha buscava trazer

a memória das mais de 600.000 pessoas

que morreram no Brasil, vítimas da

pandemia de COVID 19, entre os anos de

2020 e 2022. Foi um tempo de muitas

distâncias e saudades. Ao retomar com

cuidado as atividades presenciais,

honramos todas essas vidas perdidas e

denunciamos o descaso do governo federal

da época, que não se comprometeu a

contento com as medidas de controle da

pandemia. Denunciamos também que este

mesmo governo foi responsável pela volta

do Brasil ao mapa da fome, devido a

desconstrução das políticas públicas

voltadas para a agricultura familiar. O

povo brasileiro voltou a sentir fome e a ser

acometido pela desnutrição.

Entretanto, na Troca 13 também

anunciamos. Anunciamos a união e a

coletividade imprescindíveis para

reconstruir nossas articulações e

movimentos, que sentiram tanto com o

período de isolamento.  "Curar, levantar e

resistir: em memória daquelas que

partiram" é também anunciar que estamos

nos curando, levantando e resistindo

coletivamente na construção de um

projeto em favor da agricultura familiar

camponesa e da Agroecologia!

Durante a construção da Troca de Saberes

13 muitos foram os desafios. A

rearticulação dos grupos e coletivos que

historicamente construíram a Troca de

Saberes, foi um deles. Muitas pessoas que

ajudavam na construção da Troca haviam

se formado ou se mudado de Viçosa. A

entrada de pessoal novo, com pouca

experiência em construir a Troca de

Saberes, foi então, outro desafio. O

contingente que se comprometeu com a

construção da Troca de Saberes 13 também

foi menor em relação às outras Trocas.

Diante desses desafios decidimos construir

esse caderno, como uma forma de

contribuir para o entendimento dos

processos necessários na realização das

próximas Troca de Saberes. 
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Além de ser um mapa para orientar

futuros trabalhos, queremos também

registrar aqui um pouco da história de

construção da Troca de Saberes 13, sem a

pretensão de contar toda a história ou de

descrever todos os caminhos trilhados.

Estruturamos a construção da Troca 13 em

quatro etapas: Sonhar, Planejar, Realizar e

Celebrar, conforme as fases propostas pela

metodologia Dragon Dreaming[1] para a

criação colaborativa de projetos, que vem

sendo usada há alguns anos na construção

da Troca de Saberes. Disponibilizamos

links para os materiais básicos e fichas

metodológicas que orientam os processos

educativos baseados no diálogo de saberes

que historicamente estão incorporados

pela Troca. Dessa forma, para aqueles/as

que já sabem, o Caderno pode ajudar a

relembrar, e para aqueles/as que não

sabem, esperamos que o caderno contribua

com os primeiros passos. Lembrando

sempre que o caminho se faz ao caminhar

e que um dos princípios da Troca é o de

aprender fazendo.

Enfrentamos coletivamente e com

elegância os inúmeros desafios

encontrados, e a Troca de Saberes 13 foi

um sucesso! Agora precisamos seguir

enfrentando os desafios e construindo esse

evento, pois entendemos o importante

lugar que ele ocupa na promoção da

agroecologia, da cultura popular, da

educação do campo, da economia solidária,

das tecnologias sociais, da saúde ancestral

e da resistência camponesa a um projeto

capitalista para o campo, que mercantiliza

a natureza e não cuida da vida. 

Tudo isto só é possível porque a Troca

articula grupos e coletivos, facilita

encontros de pessoas com projetos em

comum, contribui para a sua politização,

fortalece os movimentos regionais da

agricultura familiar e estreita os vínculos

entre as redes que dão vida ao movimento

da agroecologia na Zona da Mata e no

Brasil. A Troca de Saberes ocupa o chão da

Universidade Federal de Viçosa com o

diálogo dos saberes e o encontro entre os

conhecimentos científico e popular, de

forma contextualizada, engajada, viva e

popular!

[1] Metodologia de projetos desenvolvida por John

Croft a partir dos conhecimentos dos povos

originários da Austrália. Para compreender melhor

esse caderno, recomendamos a leitura do Guia

Prático de Dragon Dreaming, listado nas

referências.
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As Trocas de Saberes são construídas

coletivamente por agricultores e

agricultoras, professoras e professores,

estudantes e técnicos/as, buscando um

processo horizontal e circular de cocriação

e autogestão. O processo de construção é

conduzido a partir de inúmeros encontros

e processos baseados em metodologias

participativas. 

Para a Troca 13 nos reunimos

semanalmente às sextas feiras, das 14 às 18

horas, na sede do Núcleo de Educação do

Campo e Agroecologia-ECOA, (Casa 19,

Vila Gianetti, UFV), para promover

espaços de integração, repasses e

formação. Além disso, as Comissões e

Grupos de Trabalho se reuniam de forma

autônoma em outros momentos. 

Todas as Trocas de Saberes são realizadas

a partir de intensa articulação com os

movimentos e organizações que compõem

a Rede de Agroecologia, parte do Polo de

Agroecologia da Zona da Mata mineira, e

essa articulação extrapola as reuniões de

sexta-feira. Em 2022, para facilitar as

conversas com os parceiros, foram

realizadas diversas atividades on-line.

Há anos a metodologia Dragon Dreaming

vem se tornando uma das inspirações e

molduras metodológicas para a construção

da troca. O Dragon Dreaming apresenta 4

etapas para a criação e gestão de projetos:

Sonhar, Planejar, Realizar e Celebrar. 

Cada etapa é composta por passos que

contam com processos específicos para a

sua realização, buscando ativar a

inteligência coletiva nos grupos de pessoas

envolvidas nos projetos, de forma divertida

e ao mesmo tempo eficiente. 

Inspirados neste fluxo de criação e

realização de projetos, o presente

documento apresenta a construção da

Troca 13 em quatro etapas: Sonhar,

Planejar, Realizar e Celebrar.

caminhos percorridos 
para a construção da 

troca de saberes
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a roda da 
troca de saberes

sonharplanejar

realizar celebrar

Tomada de 1.

consciência

10. Adquirir novas 

habilidades

3. Reunir 

informações

12. Avaliação

2. Motivação

11. Transformar 

indivíduos

7. Implementar

8. Gerenciar e

administrar

6. Testar 

projeto piloto

5. Desenhar estratégias

4. Considerar

 alternativas

onde queremos chegar?

o que aprendemos?como monitorar 

nosso desempenho?

como vamos chegar? 
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Papo que Ecoa

Circulo dos Sonhos

Tema

Comissões

Grupos de Trabalho

Papo que Ecoa

Programação

Mapa dos participantes

 

9. Monitorar 

progresso

Evento

Avaliação

Planejar a sucessão



Na etapa do Sonhar apresentamos as

metodologias da oficina de escrita criativa,

o círculo dos sonhos, a construção do tema

da Troca de Saberes 13 e a construção

coletiva do “Papo que Ecoa”. Essa primeira

fase busca a tomada de consciência sobre o

que é a Troca de Saberes, o

reconhecimento do grupo que se propõe a

construí-la e a socialização das

informações, dúvidas, expectativas e

necessidades das pessoas que participam

desse processo. 

sonhar

planejar celebrar

Por fim anunciamos os recomeços e tudo

aquilo que temos a Celebrar! Nesta etapa

apresentamos o que foi a Troca de Saberes

13, seu processo de avaliação e os cuidados

que devem ser levados em conta no

planejamento de sua sucessão.

Vem com a gente para essa roda cheia 
de desafios, belezas e aprendizados!

Na etapa do Planejar trazemos as

Comissões e os Grupos de Trabalho

organizados para a construção da Troca,

além dos temas apresentados e debatidos

durante os “Papo que Ecoa”. 

Na etapa do Realizar discutimos o

processo de construção da Programação

Geral e as particularidades da Troca 13. 

 Apresentamos ainda o Mapa dos

Participantes, em um exercício constante

de identificação dos grupos, organizações e

movimentos que fazem parte da Troca de

Saberes.

realizar
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sonhar
Esta etapa visa a tomada de consciência sobre o projeto, o despertar da motivação em
participar e a colheita de informações necessárias para que se possa partir para o
planejamento. 

Sonhar a Troca de Saberes é muito

importante. Neste momento reunimos a

diversidade de pessoas, de personalidades

e de jeitos de fazer e ver o mundo. É um

momento desafiador! Nesse encontro de

diferenças podem acontecer

estranhamentos, mas é na diferença que

crescemos, saímos da nossa zona de

conforto e construímos verdadeiramente

projetos coletivos. 

Entendendo cada Troca de Saberes como

uma nova etapa de um grande projeto, o

ponto de partida para a construção de cada

edição é sempre o resgate histórico das

edições passadas. Esta é uma forma das

pessoas mais antigas acolherem aquelas

que chegam para construir a Troca.

Daremos aqui três exemplos de atividades

utilizadas na etapa de Sonhar a Troca de

Saberes 13. 

construindo projetos coletivos
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O Papo que Ecoa é um momento de

acolhimento, discussão, estudos, reflexão e

debates que o ECOA promove durante

todo o ano letivo e também durante a

Troca de Saberes. 

Logo no início do ano de 2022, para criar o

grupo de construção da Troca 13, foi

organizado um Papo que Ecoa sobre o

Dragon Dreaming. Era um momento de

tomada de consciência e um convite para

as pessoas se juntarem na construção da

Troca de Saberes.  A partir daí abriu-se um

ciclo de construção com diversos

encontros que envolvem sonhos,

planejamento, muita força e coragem para

superar os desafios e realizar uma grande

festa, que é a Troca de Saberes.

Na etapa do Sonhar foram oferecidas

oficinas de escrita criativa para mobilizar

as memórias dos participantes e começar a

aquecer os corações para o processo de

construção. A oficina é também um

momento de formação sobre a escrita, pois

as pessoas em geral apontam dificuldades

neste exercício acadêmico de grande

importância.

As oficinas de escrita criativa propiciam

aos participantes um momento de escrita

livre, buscando destravar obstáculos

comuns como o medo de julgamento e a

autossabotagem da escritora e do escritor.

Para mais detalhes da oficina, veja a ficha

metodológica ao final do caderno.

Cada oficina começa com perguntas

geradoras, e esse ano as perguntas foram:

O que é a Troca de Saberes? Por quê

realizar a Troca de Saberes?

As pessoas respondem livremente a essas

perguntas durante um tempo determinado

e depois de lerem suas respostas,

conversam sobre suas experiências e as

partilham em um café agroecológico.

PAPO QUE ECOA
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O círculo dos sonhos é um processo do

Dragon Dreaming, similar ao Círculo de

Cultura, proposto por Paulo Freire. O

objetivo do Círculo dos Sonhos é permitir

aos participantes a manifestação livre de

suas expectativas e desejos, enfim, sonhos,

em relação ao projeto em questão. O ponto

de partida é uma pergunta geradora, que

no caso da Troca 13 foi: Como tem que ser,

para você, a construção e a realização da

Troca de Saberes para que, após o término

da Troca, você fique extremamente feliz e

realizada (o) de ter investido tempo e

energia neste projeto?

Os círculos dos sonhos podem ser refeitos

em outros momentos para se incorporar os

sonhos de quem vai se agregando ao

projeto. Segundo o Dragon Dreaming, a

realização dos sonhos começa quando eles

são expressos coletivamente. O círculo

então não é apenas para sonhar, mas

também se unir e realizar os sonhos uns

dos outros. Para maiores detalhes veja a

ficha do Círculo dos Sonhos apresentada

neste Caderno. As fichas serão sempre

reportadas como guia auxiliar do texto.

Fique atenta e atento! É um olho no peixe e

outro no gato!

Para a construção da Troca de Saberes 13,

fizemos várias reuniões on-line com

parceiros. Este é um aprendizado que veio

da Troca de Saberes 2021, construída

inteiramente de forma on-line. As

conversas on-line ampliam a participação

dos parceiros que não podem estar

conosco nas tardes de sexta-feira. As

reuniões foram realizadas aos sábados de

16h às 18h. Participaram das reuniões

agricultoras e agricultores, técnicas e

técnicos extensionistas e mandatos

coletivos.

CÍRCULO DOS SONHOS

Aqui outro aprendizado importante:  

a participação de todos é sempre muito

bem-vinda, porém a participação on-line

deve ser feita em momentos específicos,

para não desmotivar a participação ao vivo

das pessoas. O engajamento presencial dá

a força e concretude necessárias à

construção do evento.

11
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A construção do Tema da Troca promove

muita motivação no grupo. É um momento

no qual os participantes trabalham a

criatividade e a sensibilidade e dão a cara

do coletivo ao evento. Neste momento as

relações se estreitam, os participantes se

colocam a serviço do coletivo e os sonhos

seguem se realizando.

Começamos esse processo com uma

mística. A metodologia em si é simples:

cada participante escreve em tarjetas

(retângulo de cartolina ou papel comum)

uma palavra, ou poucas palavras, que

expressem uma ideia sobre o tema a ser

utilizado na Troca. Com a (s) sua (s)

palavra (s) cada participante escreve uma

frase. Grupos de aproximadamente 4

pessoas são formados a partir da

proximidade de suas palavras. As frases de

cada componente do grupo são

reorganizadas de modo que se obtenha

uma frase para o grupo. As frases dos

grupos são colocadas em votação. Para

mais detalhes, veja a ficha nos anexos

deste caderno.

CONSTRUINDO 
O TEMA

Durante a construção do tema muitas

pessoas não participaram presencialmente

nas reuniões, mas puderam participar on-

line. Utilizamos, assim, as mídias sociais

para ampliar a participação de todos. As

sugestões foram consideradas e, ao final,

fizemos uma votação on-line, que se

agregou à votação presencial, para

escolher o tema vencedor da Troca. 

Durante a Troca 13 o fluxo de participantes

na construção do evento foi dinâmico, com

constante entrada e saída de pessoas.

Compreendemos esse fluxo como um

processo pós-pandêmico de retomada de

atividades presenciais.  Por isso, alguns

aprendizados podem ser específicos desse 

 contexto, mas podem contribuir para a

reflexão de coletivos enfrentando  o

mesmo desafio de ida e vinda de

participantes.

aprendizado 
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planejar

13

Nesta etapa deve-se considerar
alternativas, desenhar estratégias e
testá-las. 

Desde 2009, a Troca de Saberes é

construída como parte da Semana do

Fazendeiro, sendo viabilizada em grande

parte com recursos da UFV, por meio da

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, bem

como de movimentos sociais e

organizações parceiras, incluindo a doação

de alimentos pelas famílias agricultoras. A

partir de 2019, outra fonte de fomento veio

integrar a construção da Troca: as

emendas parlamentares. Em 2022 tivemos

uma parte advinda da UFV, uma parte das

emendas parlamentares e uma parte vinda

de projetos mobilizados por professoras

(es) vinculados ao ECOA.

Essa é uma das etapas mais desafiadoras e

aqui temos algumas técnicas para

atravessá-la. Como fonte de inspiração

seguimos com os processos do Dragon

Dreaming e o planejamento

historicamente usado na construção das

Trocas.

 

O momento do planejar é quando olhamos

também para a questão financeira, o

montante de recursos inicialmente

necessário e as fontes disponíveis. 

estruturas fluidas 
em ação e interação!



Nesse momento, os participantes usam

como base os sonhos coletados. Olham

para eles, leem em voz alta e escrevem o

que é preciso fazer para que aqueles

sonhos se transformem em atividades

concretas, em coisas realizáveis de

maneira prática. Em seguida, as pessoas

compartilham o que escreveram e

formam-se grupos de palavras com um

sentido ou tema similar. Para a realização

de cada grupo de atividades serão

formadas as comissões. Na página 18 do

Guia Prático em Dragon Dreaming são

fornecidos mais detalhes deste processo

para criação coletiva dos objetivos

específicos de um projeto.

Passo 1 do Planejar: 

Como a Troca de Saberes já é feita há 13

anos, há uma lista de tarefas e funções pré-

definidas para as comissões garantirem a

realização da Troca, mas estas podem se

adaptar de acordo com a necessidade do

ano. 

Atenção! Os passos 2 e 3 do Dragon

Dreaming não foram executados da

maneira que o Guia orienta, estude o guia

(o link de acesso está disponível ao fim

deste caderno!) e avance nesse nível de

detalhamento. Com certeza irá gerar bons

frutos!
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A Troca se organizou e se estruturou a

partir de Comissões e Grupos de Trabalho.

Os Grupos de Trabalho foram organizados

após as Comissões, mas isso pode

acontecer antes ou durante a formação das

Comissões, não importa a ordem. As

Comissões abrangem os diversos setores

necessários para a realização da Troca (ex:

Transporte, Hospedagem, Programação,

entre outros). Os Grupos de Trabalho

focalizam ações pontuais específicas

necessárias para que a Troca aconteça (ex:

organização das instalações artístico-

pedagógicas, Feira do Bem Viver, etc).

Tomemos as comissões Metodologia e

Mobilização e o Grupo de Trabalho da

Feira do Bem Viver como exemplos.

Enquanto a comissão de Metodologia tem

a função de pensar a metodologia e a

comissão de Mobilização tem a função de

mobilizar as pessoas para toda a Troca, o

Grupo de Trabalho da Feira do Bem Viver,

por sua vez, tem a função de pensar a

metodologia, a mobilização e tudo que diz

respeito apenas à Feira do Bem Viver. No

entanto é necessário que alguém que

construa a Feira também participe de uma

comissão, pois é no olhar do todo que

vamos articulando as necessidades das

partes.

COMISSÕES

As comissões são grupos responsáveis por

realizar as tarefas práticas da Troca de

Saberes. As comissões são formadas em

sua maioria por estudantes, mas contam

também com professores e técnicos, além

de pessoas da comunidade, grupos e

movimentos sociais. 

Na Troca 13 nos organizamos em

comissões similares àquelas organizadas

em Trocas anteriores. Para a formação das

comissões, iniciamos animando as pessoas

a pensarem em como colocar em prática

os sonhos elaborados.  A pergunta

geradora para esse momento é: “ O que é

preciso ser feito, concretamente, para

transformar os sonhos em realidade? ”

Esse é o primeiro passo da fase do Planejar

do Dragon Dreaming, criado originalmente

para a elaboração de objetivos específicos

de um projeto. As comissões normalmente

utilizadas para a construção das Trocas de

Saberes são Coordenadora, Metodologia,

Alimentação, Comunicação, Arte e

Cultura, Mobilização, Transporte,

Alojamento e Estrutura. Um breve resumo

das comissões é apresentado a seguir e a

lista de suas funções exercidas com mais

detalhes na Troca 13 é apresentada no item

Descrição das Comissões.
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É formada por professores do ECOA, estudantes
e técnicos que se aproximam e se
comprometem a acompanhar de perto todas
as etapas do processo de construção. As
tomadas de decisões e os encaminhamentos
financeiros iniciais são tomados por essa
comissão. Na Troca 13 ela se encontrava
sempre às segundas-feiras na casa 19, para
avaliar o encontro geral de sexta e preparar a
metodologia da próxima sexta.

Pensa toda a logística, estrutura e compra de
itens para a preparação da alimentação
agroecológica na Troca de Saberes. Na Troca 13
essa comissão foi basicamente mobilizada
pelos trabalhos da Rede Raízes da Mata com
apoio dos estudantes de graduação e pós-
graduação.

Pensa a programação geral da Troca de
Saberes, articula as programações paralelas
como a  Tenda da Cura, Feira do Bem Viver,
Troca de Sementes e Mudas, Instalações
Artístico Pedagógicas, entre outras.  A
metodologia tem um papel importante de
estruturação e organização da programação
fazendo com que os grupos de trabalho possam
atuar de maneira dinâmica e organizada.

Tem o papel de realizar os processos de
divulgação e definição de toda a identidade
visual da Troca de Saberes. Ela gerencia as
redes sociais e faz a comunicação com a
comunidade. 

comunicação

metodologia

alimentação

coordenadora

Pensa e organiza os locais para que as pessoas
possam dormir. Ela está sempre em articulação
com as comissões de transporte e alimentação. 

alojamento
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Colhe as listas de necessidade de veículo que
vem das comissões e organiza as rotas. É
importante se atentar a uma coisa: se a data da
Troca é sempre junto da Semana do Fazendeiro
e há recurso junto a UFV para usar transporte
interno, é importante organizar as datas, porque
os transportes são sempre prioridade para os
cursos da Semana do Fazendeiro. Então quanto
maior a antecedência melhor.

Pensa toda a programação cultural da Troca,
fazendo comunicação com os grupos culturais e
levantando todo o orçamento necessário para
trazer os artistas. Além disso organiza o
transporte com as listas necessárias para que a
comissão de Transporte possa fazer orçamentos
dos veículos necessários.

Pensa e agita a participação dos parceiros:
movimentos sociais, organizações e instituições
de apoio a agroecologia e agricultura familiar. Ela
cria os espaços de diálogo e colheita desses
atores, que são centrais para a Troca de Saberes.

transporte

mobilização

arte e cultura

Pensa e organiza as estruturas que ficam no
Gramado Escola. A montagem, a desmontagem e
a organização de toda a estrutura necessária,
como parte elétrica, hidráulica e palco. Deve-se
ficar atento caso haja a necessidade de toldos e
tendas industriais, para que a demanda seja
encaminhada à PEC em tempo dos processos
licitatórios. 

estrutura
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Os participantes escolhem a(s)

comissão(ões) das quais querem participar

de acordo com sua  afinidade. Pessoas com

maior ou menor experiência para aquela

tarefa devem ser identificadas, de modo

que as comissões se formem de modo

equilibrado. Essa é uma adaptação do

processo de atribuição de tarefas e

responsabilidades da etapa do Planejar do

Dragon Dreaming (para mais detalhes veja

a página 21 do Guia Prático).

Após a formação das comissões foi

utilizado o Padlet, uma plataforma digital

de interação e disponibilização de

informações entre as comissões. O Padlet é

um grande painel on-line no qual todos

podem ter acesso aos arquivos de

documentos e links para grupos de

WhatsApp. 

como as pessoas se
inserem nas comissões?

Atenção! 

Não pule o passo 1 da etapa do Planejar!

Mesmo já tendo a lista de atividades, pular

este passo pode comprometer o processo

criativo do grupo e inibir inovações. Porém,

dê sempre uma olhadinha na lista antiga

para relembrar tarefas importantes. 

Durante a Troca de Saberes 13 tínhamos

poucas informações detalhadas sobre as

tarefas de cada comissão. Para melhorar a

construção das próximas Trocas, o passo a

passo das comissões foi sendo registrado e

sistematizado. 

A não realização eficiente do passo 1 gerou

certa confusão no processo. 

Recomendamos que, nas próximas,

busque-se usar ferramentas para a gestão

de tarefas, como o Karabirrd (tabuleiro de

jogos), usado no Dragon Dreaming. 

Para acessar as ferramentas do padlet:
https://pt-br.padlet.com/ 

Exemplo de padlet
https://padlet.com/ecoa2/bs6kgi4r3mqtezft

segue o link!
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Os Grupos de Trabalho podem estar

relacionados com projetos ou programas

de extensão da UFV ou outras articulações

com movimentos sociais e organizações. 

GRUPOS DE
TRABALHO

como as pessoas se
inserem nos Grupos de

Trabalho ?

Por um lado as Comissões assessoram os

Grupos de Trabalho e contribuem para a

realização de tarefas específicas

demandadas por eles. Por outro lado, ao

menos um integrante de cada GT deve

acompanhar as reuniões de construção da

Troca e se inserir em uma comissão com a

qual tenha maior afinidade. Essa

articulação é importante para promover a

circulação de informações e estabelecer

dinâmicas que favoreçam o exercício de

funções de cada um, o que garante o

sucesso da Troca de Saberes. O trabalho

final das comissões e GTs é elaborar e

executar a Programação Geral!

Historicamente, os Grupos de Trabalho se

organizam para construir a Feira do Bem

Viver, as Instalações Artístico Pedagógicas,

a N'guara Puri, a Tenda da Cura

(Cuidados), Tenda dos Quilombos, Trocas

de Sementes e Mudas e a Ciranda Infantil

que na Troca de Saberes se chama

Troquinha. Os GTs que construíram a

Troca 13 estão descritos de forma resumida

no ítem Grupos de Trabalho. 

De maneira parecida como se inserem nas

comissões: por afinidade, mantendo o

equilíbrio entre pessoas que tem maior ou

menor experiência com aquele Grupo de

Trabalho - GT. Porém há algumas

especificidades. Os GTs normalmente já

estão se organizando ao longo do ano todo

em projetos e/ou programas de extensão

da universidade, organizações, coletivos e

grupos que constroem os movimentos

sociais da região. Eles trazem pautas e

demandas específicas para debate durante

a Troca de Saberes. As Comissões e os GTs

funcionam de forma articulada. 
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Durante todas as etapas de preparação da

Troca procuramos motivar e expandir

nossa consciência sobre a importância da

Troca de Saberes. Na etapa de

Planejamento iniciamos a criação das

condições para que os sonhos, expressos

na etapa anterior, possam se realizar. Para  

isso desenhamos estratégias e ações para

visualizar se nosso planejamento está

coerente com nossos objetivos. Em 2022,

planejamos um ciclo de formação em

quatro encontros de Papo que Ecoa, com as

comissões e GTs. 

As temáticas dos encontros foram:

Autogestão, Comunicação, Tenda da Cura

e Instalações Artístico-Pedagógicas. Nessa

ordem, os temas foram apresentados e

debatidos durante 1 mês antes da Troca, a

cada sexta feira, das 14h às 17:30h.

No encontro da Autogestão, trabalhamos

os princípios e ferramentas que auxiliam o

funcionamento dos grupos e na elaboração

coletiva de projetos (com base no Dragon

Dreaming).

No da Comunicação procuramos aprender

sobre as ferramentas que poderiam nos

auxiliar tanto no processo de construção

quanto nos dias do evento, como uso do

Canva e a coleta de material audiovisual.

 

No encontro seguinte conhecemos um

pouco mais sobre o trabalho de cuidados

da Tenda da Cura, nos fortalecendo com as

plantas medicinais e as rezas ancestrais.

Finalizamos esse ciclo vivenciando e nos

instrumentalizando sobre como fazer uma

instalação artístico-pedagógica. Relembrar

as IAPs foi importante para os mais velhos

retomarem pontos importantes e para que

os mais novos compreendessem a

metodologia.

ESQUENTANDO OS TAMBORINS:
papos para fazer a Troca Ecoar! 
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Apesar dos Grupos de Trabalho

permanecerem praticamente os mesmos a

cada ano, eles podem mudar! Os GTs que

funcionaram na Troca de Saberes de 2022

podem ou não continuar atuando nas

demais Trocas; GTs podem se fundir e

novos GTs podem ser formados. Tudo

depende das articulações realizadas ao

longo do ano e quais grupos estão se

movimentando em direção à Troca de

Saberes.

Durante um mês as atividades de formação

do Papo que Ecoa foram concomitantes

aos trabalhos operativos realizados pelas

comissões e GTs. Nas sextas feiras à tarde,

antes de iniciar o Papo que Ecoa, os GTs

faziam repasses de seus trabalhos para

todo o coletivo. As duas partes (formativa

e operativa) eram autônomas, as pessoas

poderiam ir em uma ou em outra a

depender do seu tempo disponível.

Acreditamos que isso foi positivo para o

processo de construção. Para as próximas

Trocas os temas formativos precisam ser

reavaliados, e escolhidos a partir dos

sonhos expressos e das necessidades do

grupo que está construindo a Troca

naquele ano.  

I II

aprendizados 

21



Feira do Bem Viver

Geodésica IAPGeodésica IAP

Iurte da Troquinha 

Tenda Principal

Geodésica IAP

Tenda da Cura

Mesa da Partilha

esquema do
gramado escola
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realizar
Nesta etapa deve-se atentar para a
implementação das estruturas da Troca, a
administração e gestão dos recursos, e
intensificar a mobilização para a
participação, a comunicação e o
monitoramento das ações. Nesta etapa
também é concluída a Programação da
Troca.

Esse é um momento muito curioso da

construção da Troca, pois sentimos que as

coisas acontecem! As pessoas aparecem! A

mágica começa realmente a acontecer!

Entretanto, é necessário que haja cuidado,

atenção e gentileza redobrados para

reduzir o stress e a pressão que acometem

os mais atarefados

23

Realizar é o momento do fazer, de colocar

a mão na massa, de levantar a aldeia de

bambu no Gramado Escola, em frente ao

prédio principal Arthur Bernardes da UFV,

onde a Troca se realiza. Ali é formada uma

verdadeira escola, onde o diálogo de

saberes é exercitado a todo momento.

 

A etapa do Realizar mistura alegria e

insegurança. As últimas semanas de

planejamento e o início da realização

costumam ser muito desafiadoras. Nesse

momento alguns da equipe já apresentam

os sinais de cansaço por sobrecarga. Esse é

o momento de fluir, abrir espaço para

receber ajuda, acolher pessoas novas que

possam se aproximar e, claro, seguir os

combinados e todo o planejamento feito

até ali.

colocando a mão na massa!



Acreditamos que a etapa do Realizar é um

momento a ser mais investigado e

sistematizado com atenção. Como a Troca

envolve muitas pessoas, parcerias, grupos e

coletivos, muitas coisas acontecem

paralelamente e, quando vimos, já

aconteceu! As comissões trabalham de

forma autônoma e dão vida própria à

Troca de forma descentralizada! Fica aqui

a sugestão de um olhar mais atento para

esse processo e para futuros projetos e

pesquisas que envolvam os atores da Troca

de Saberes.
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PROGRAMAÇÃO

A Troca de Saberes tem oficialmente

quatro conjuntos de programações oficiais:

A programação geral, que inclui: mesa de

abertura, místicas de abertura de cada dia,

IAPs, rodas de conversa, alimentação,

atividades culturais, troca de sementes e

mudas, ato público e momentos de

socialização. Além disso há a Tenda da

Cura, que envolve as atividades de

atendimento pelas terapias tradicionais, a

Troquinha de Saberes, que envolve as

atividades para as crianças e, por último, a

Feira do Bem Viver, que envolve as

atividades dos feirantes da agricultura

familiar. A programação geral inclui

atividades das outras programações, mas

estas podem se sobrepor.

Fechar essa programação é desenrolar

aquele novelo que seu gato embolou! Você

sabe, o desafio é grande, algum nó pode

ficar agarrado, mas isso não prejudica o

formato final do novelo. A dica é manter a

autonomia das programações, respeitando

os horários de início e fim do dia, além dos

horários de alimentação que incluem café

da manhã, mesa da partilha, almoço e

jantar. O restante é negociado a depender

da necessidade de cada Grupo de Trabalho.



Em 2022, por causa da pandemia, houve

uma adaptação para que os grupos de

participantes que chamamos de grupos

prioritários (mulheres, jovens, sindicatos

etc.) viessem e fossem embora no mesmo

dia, para diminuir o fluxo por dia e não

aglomerar as pessoas em alojamentos. Isso

fez da Troca 13 uma Troca de Saberes bem

diferente das outras. 

Como grupos prioritários tivemos, no

primeiro dia, o Sistema Participativo de

Garantia e Movimento Sindical, no

segundo dia os Movimentos das Mulheres,

Crianças, Puris Quilombolas e Movimento

Negro, e no terceiro dia o MAM

(Movimento pela Soberania Popular na

Mineração), MST (Movimento dos

Trabalhadores Rurais Sem Terra),

Juventudes (Escolas Família Agrícola,

Pastoral da Juventude Rural, Escolinhas

Sindicais) e os atingidos por mineração e

por barragens.

programação on-line

Em 2022 o evento foi híbrido: a

programação online teve início na quinta

dia 18 e foi finalizada na sexta, dia 19. 

Realizamos uma Mesa de debate online

sobre agroecologia na América Latina, uma

roda de conversa sobre os circuitos curtos

de comercialização com a Raízes da Mata e

várias rodas de conversa envolvendo a

Nguara Puri.

adaptações na  
programação

Esse formato de programação não é

estático e muda conforme a necessidade.

Em 2021 e em 2022 as especificidades

ocorreram em função da pandemia do

COVID 19.  Por isso é sempre importante

que o coletivo de construção tenha suas

necessidades e objetivos bem definidos.

Isso ajuda a encontrar um formato que

atenda às necessidades de todos. Procure

no site da Troca exemplos de outras

programações. Estude esse caderno, estude

o guia prático do Dragon Dreaming, mas

lembre-se que quem definirá o formato

final é o coletivo que constrói a Troca a

partir da realidade colocada no momento

de construção. Entretanto, algumas

atividades e ações tem permanecido ao

longo dos tempos, como as Instalações

Artístico-Pedagógicas que foram

incorporadas à segunda Troca de Saberes e

permaneceram até a Troca 13.
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como é feita a
programação?

A programação é feita a partir das

demandas dos Grupos de Trabalho. Cada

grupo apresenta suas demandas de tempo

e espaços dentro da programação. Para

isso é importante o trabalho da comissão

de mobilização. Essa comissão faz contato

com os parceiros que constroem a Troca:

movimentos sociais, organizações e

coletivos. A partir desse contato, são feitas

reuniões levantando as demandas e

também animando os parceiros a

chegarem junto do processo de construção.

Podem ser feitas reuniões on-line como

aconteceu em 2022, mas outras estratégias

são bem-vindas, como conversas ao

telefone, cartas-convite, intercâmbios nas

comunidades. O importante é entrar em

contato com todos os parceiros e motivar

sua participação.

Com as demandas levantadas, a comissão

de metodologia entra para fazer o desenho

de cada dia, pensando nos encaixes de

tempo de cada atividade e fazendo a

costura entre as programações. 

Ufa!

Temos então a programação final!

Mesmo que a cada ano o formato da

programação da Troca de Saberes possa

mudar, alguns detalhes são muito

importantes e não podem faltar:

ABERTURA 

Na abertura se fala do tema da Troca de

Saberes e da mensagem que ela quer

passar. Essa apresentação é essencial para

criar identidade e dar a cara para a Troca

daquele ano. Além disso, é o momento de

apresentar o coletivo que a construiu e

agradecer a quem se empenhou tanto em

construir essa celebração. A abertura se dá

com uma mística relacionada ao tema da

Troca, e é comum haver uma mesa de

abertura com pessoas convidadas para

debatê-lo.

e o que não pode faltar?

MÍSTICA

Esses momentos buscam a sensibilização

dos participantes. Podem ser poemas,

músicas, intervenções teatrais, entre

outros. Podem abrir ou fechar uma  etapa

importante como a abertura ou o

encerramento, ou ser uma intervenção

breve entre um espaço e outro do dia. As

místicas trazem a beleza, a alegria, mas

também a reflexão e a crítica sobre os

assuntos debatidos durante a Troca.
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As Instalações Artístico Pedagógicas

historicamente compõem os espaços

formativos da Troca de Saberes,

promovendo a educação popular através

dos círculos de cultura. É essencial dar

tempo e espaço para as IAP durante o

evento: elas irão destacar o que os grupos

estudantis, coletivos e projetos estão

desenvolvendo na temática da

agroecologia, possibilitando a construção

do conhecimento agroecológico.

A socialização final no ano de 2022 foi a

partir da metodologia Café Mundial. A

intenção da socialização é fazer a colheita

dos debates e aprendizados assim como os

encaminhamentos e as agendas que foram

produzidos durante a atividades de cada

dia. Além disso, a socialização prepara

para o ato público.

INSTALAÇÕES
ARTÍSTICO

PEDAGÓGICAS

ATIVIDADES 
ARTÍSTICAS E

CULTURAIS

SOCIALIZAÇÃO 
FINAL

ATO
POLÍTICO

27

As atividades culturais que ocorrem ao

longo de cada dia são uma das marcas

registradas da Troca. Compreender a

cultura popular como parte constitutiva

dos saberes que compõem o conhecimento

e ação dos povos por um mundo mais

justo é valorizar e evidenciar essa cultura.

Por isso as atividades culturais fazem parte

da programação de maneira transversal,

conduzindo todas as atividades do evento

como num grande cortejo.

O ato público busca sensibilizar a

comunidade da Semana do Fazendeiro e a

população da cidade acerca da

Agroecologia e das denúncias e anúncios

que trazemos. Normalmente, o tema do

ato é o tema da Troca. Pode ser em

formato de caminhada, com faixas,

cartazes e carros de som que oportunizam

as falas dos movimentos sociais,

organizações e coletivos presentes, mas a

criatividade dos grupos pode gerar novas

formas de diálogo. Performances artísticas

e cantorias são sempre bem-vindas. É

essencial que o ato seja aberto à

comunidade, e que haja clareza no debate

com a sociedade sobre as pautas

publicizadas.

Você pode ter acesso a relatoria do Café
Mundial da Troca 13 aqui:
https://bit.ly/3CQi9K5

segue o link!



O processo de construção da Troca

reativou de forma positiva as atividades do

ECOA, proporcionando a rearticulação de

grupos e estudantes dos projetos e

atividades vinculados a ele. 

Envolveram-se 22 projetos de extensão

PEC/UFV financiados com bolsas com

verba da Emenda Parlamentar do

Deputado Padre João. Além de programas

de extensão da UFV tais como: Animais

para Agroeocologia, REMA (Rede de

Mutirões Agroecológicos da Zona da

Mata), Acervo Biocultural Entre Folhas,

Entre Folhas Plantas Medicinais, ITCP

(Incubadora Tecnológica de Cooperativas

Populares), GENgiBRe (“Relação com a

natureza e igualdade de gênero. Uma

contribuição à teoria crítica a partir de

práticas e mobilizações feministas na

agroecologia no Brasil"). 

Ainda seguindo seu caráter

multidisciplinar, a construção da Troca

reuniu estudantes de diversos cursos:

Dança, Ciências Sociais, Agronomia,

Ciências Biológicas, Licenciatura em

Educação no Campo, além de pós-

graduandos de Extensão Rural, Solos,

Agroeocologia, Educação em Ciências e

Matemática.  

MAPA DOS
PARTICIPANTES

Devido ao grande número de articulações,

grupos, organizações e articulações que

envolvem o processo descentralizado de

construção da Troca de Saberes, foi muito

desafiador sistematizar e documentar tudo.

Uma dica importante é pedir a cada grupo

de trabalho e a cada comissão que

sistematize a participação de todos e todas

que trabalharam, com nome completo e

uma referência (pode ser o curso que faz

ou a organização de que faz parte). 

Também se envolveram professores de

diversos departamentos como Educação,

Agronomia, Artes e Humanidades,

Biologia.

Diversos grupos e organizações se

aproximaram durante o processo de

construção, e foram essenciais para a

Troca 13 acontecer. Todos eles estão

descritos ao final nos agradecimentos. 

Tivemos cerca de 400 pessoas inscritas

durante os dias de evento presencial!
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Pode parecer estranho, mas muitas vezes

não conseguimos ter essa noção: quem

vem para a Troca de Saberes? Você pode

até rir da gente, mas é verdade. Como são

muitas articulações de grupos e pessoas

que chegam de última hora, não

conseguimos ter a noção certa de quantas

pessoas participam e de onde elas vêm!

Esse é um aprendizado: recomendamos

deixar um mapinha para as pessoas se

localizarem, ou mesmo uma ferramenta

digitalizada para coletar suas informações

pessoais, porque o credenciamento, na

maioria das vezes, não dá conta de pescar

todo mundo! 

Nas próximas páginas estão os mapas dos

participantes da Troca de Saberes 13. Ele

nos ajuda a visualizar por onde

caminhamos e quem chegou até o

Gramado Escola entre os dias 13 a 17 de

agosto. Tivemos também as participações

on-line, momento internacional que

vivemos na Troca em 2022! Esse mapinha

é uma tentativa de rastrear os

participantes da Troca 13!

Articulações Latinoamericanas:

Graziela Dourado 

(Unicamp/Ecosur, Brasil e México)

Peter Rosset 

(Vía Campesina/Ecosur)

Nancy Cardona e Juan Restrepo 

(UFV, Colombia)

Omar Giraldo 

(UNAM - Agroecologías Emancipatórias)

Outras Participações Internacionais:

Estados Unidos - Alexandria Jeanne

Wilson
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Vamos espiar com mais detalhe 
o estado de Minas Gerais?

São Paulo

Mariana

Rio de Janeiro 

Espírito Santo

MG

Belo Horizonte
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Florestal

Paraopeba

Caetanópolis

Fortuna de Minas

Pequi

LEGENDA

EFA

Movimento Negro

Movimento Sindical

Movimento de Mulheres

Nguara Puri

Rede Agroecológica

MST

Grupos Culturais

Atingidos por barragens e por 

mineração (OCA, NACAB e MAM)

SPG Floriô

Cooperativa da Agricultura Familiar

Economia Solidária

Barra Longa

Região Sudeste



Cartografia dos participantes 
da Zona da Mata Mineira 

Muriaé

Acaiaca

Paula Cândido

Araponga

Pedra Dourada

Miradouro

Goianá

Ervália

Simonésia

Viçosa

Divino

Espera Feliz

Santana do

Manhuaçu

Santa Margarida

Juiz de Fora

Rosário da Limeira

Chalé

Manhumirim

Canaã

Ubá

Leopoldina

Cajuri

Coimbra

LaranjalCataguases

Diogo de

Vasconcelos

Ponte Nova

Raul Soares

Sem Peixe

Visconde do

Rio Branco

S. Francisco

do Glória 
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LEGENDA

EFA

Movimento Negro

Movimento Sindical

Movimento de Mulheres

Nguara Puri

Rede Agroecológica

MST

Grupos Culturais

Atingidos por barragens e por 

mineração (OCA, NACAB e MAM)

SPG Floriô

Cooperativa da Agricultura Familiar

Economia Solidária



celebrar
um grande encontro, uma festa!

A celebração ajuda a discernir com
sabedoria, a apontar os resultados
transformadores e a adquirir novas
competências para aperfeiçoar e tomar
decisões.

O evento Troca de Saberes, em si, faz parte

do Celebrar. Conseguir concluir todas as

etapas e chegar ao grande dia de receber as

pessoas é uma grande satisfação! 

Com a programação pronta e as estruturas

montadas no Gramado Escola, é o

momento de receber nossos convidados e

nossas convidadas, e também construtores

dessa grande festa!

Para esse momento duas novas comissões

são formadas, como desdobramento da

Comissão de Metodologia, a Secretaria e o

Financeiro, e elas executam as seguintes

atividades:

Secretaria: Credenciar os participantes a

partir de suas fichas preenchidas,

distribuir os crachás; cuidar do

equipamento de som; cuidar da

harmonização dos espaços, incluindo

banheiros e estrutura para alimentação; e

acolher os participantes na sua chegada.

O EVENTO
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Financeiro: Esta comissão é responsável

por fechar os orçamentos e prestar contas.

Ela também faz um diálogo direto com a

comissão coordenadora, sendo composta

por alguns de seus membros, e também

com a UFV. Cabe a esta comissão

encaminhar os imprevistos que sempre

surgem durante o evento.

Na Troca de Saberes 13, a comissão

financeira contou com cerca de 4 pessoas.

Duas da comissão coordenadora, uma da

comissão de alimentação e uma do CTA.

Cada uma controlava algum recurso

disponível a ser destinado para as

atividades sob sua responsabilidade. As

comissões que mais necessitam de

recursos são: Alimentação, Transporte,

Secretaria (com o material de consumo) e

Atividades Culturais. 

É importante identificar os gastos com

antecedência, solicitando as listas de

materiais dos Grupos de Trabalho e

comissões e identificando todas as

demandas, assim como as possíveis fontes

de recursos. Deve-se procurar

potencializar esses recursos e evitar gastos

desnecessários. 

Durante o evento, a comissão de

Transporte e Alojamentos precisa

monitorar e acompanhar os participantes:

sua chegada, sua partida e todas as

necessidades acerca de alojamento. 

Quem também participa ativamente desse

monitoramento é o mestre ou a mestra de

cerimônias, como denominamos na Troca

13. Ele ou ela é responsável por iniciar e

encerrar as atividades, colaborar com a

mediação do microfone, orientar possíveis

dúvidas e coordenar a dinâmica. São

necessárias pelo menos duas pessoas para

acompanhar o dia, além das próprias

comissões, em especial a comissão de

cultura, que conduz muitas atividades no

Gramado Escola.

A função do mestre de cerimônias deve ser

alternada, com uma dupla a cada dia

fazendo girar a função de coordenação e

não sobrecarregando aqueles que se

dispõem a realizar essa função.

II

I

A comissão deve contar com pessoas com

conhecimento de contabilidade e sobre os

caminhos institucionais e burocráticos

para facilitar os diálogos e trâmites

necessários.
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A AVALIAÇÃO

Normalmente a Troca de Saberes é

realizada ao final do primeiro período

letivo do ano, ou seja, todos e todas estão

de férias! Além disso, a avaliação ocorre ao

fim do evento, o que costuma deixá-la um

pouco esvaziada. Em 2022 trouxemos uma

proposta de avaliação que se mostrou

interessante, ainda que com um espaço de

tempo de um mês após o evento.  

Existem diversas metodologias para

pensar esses momentos de avaliação (veja

no item ficha metodológica para mais

detalhes). Escolhemos abordar três

pontos: conteúdo, relações e processos. As

perguntas geradoras que orientaram a

nossa avaliação foram: 

Relações: Como estava a estruturação, o

clima das relações? E o comprometimento

de cada um? 

Conteúdo: Estavam claras as soluções

(função, tarefa, objetivo do seu trabalho)?

Estipulamos estratégias para chegar às

soluções (tarefas específicas de sua

responsabilidade)? Me identifiquei com

meu propósito?

Processos: Como foi o desenrolar das

funções? Houve otimização, atraso,

trabalho dobrado, sucesso? As

metodologias utilizadas foram eficazes?

Os meios físicos e recursos para

desenvolver as funções estavam

disponíveis?

Para ler a relatoria da Avaliação Geral:
https://bit.ly/3w8jNTy segue o link!

Celebrar é também avaliar, por mais que

isso pareça difícil. A avaliação permite

identificar desafios enfrentados e

resultados obtidos, fazer reflexões

individuais e coletivas, perceber as 

 habilidades adquiridas,  lições e  próximos

caminhos a serem seguidos. A pergunta

permanece para as próximas Trocas:

Como fazer da avaliação um momento

integrador do processo de construção?

Desenvolver estratégias é essencial para

um bom desenvolvimento dos coletivos e

dos processos que estão sendo construídos,

pois elas permitem olhar, muitas vezes,

para aquilo que não se quer ver. Podem ser

dispositivos pedagógicos da educação

popular que permitem efetivamente

compartilhar os aprendizados, em diálogo

de saberes, como a Troca de Saberes se

propõe a fazer.
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PLANEJAR A
SUCESSÃO

A reflexão sobre a sucessão do coletivo que

constrói a Troca de Saberes é importante, e

deve permear todas as etapas de

elaboração da Troca, para que ela seja um

projeto verdadeiramente coletivo e perene. 

O caderno aqui disponibilizado, por

exemplo, é uma tentativa de contribuir

com a sucessão. Todos vão se formar, se

você for um estudante, ou se aposentar, se

for um professor ou técnico. Você pode

mudar de cidade, de emprego e de projeto!

Pensar em realizações colaborativas

pressupõe pensar nas transformações que

elas sofrem ao longo do tempo, e isso

inclui as pessoas que fazem parte dos

coletivos que as constroem. 

Para isso, deixar registros organizados, de

modo a criar uma memória coletiva, é

essencial para quem chega depois. Nossa

proposta é de que esse caderno não

termine ensimesmado, mas que seja

atualizado a cada evento, ganhando mais

reflexões e fichas metodológicas. E,

sobretudo, que sirva de base para os que

virão!

Outra questão importante é pensar na sua

substituição quando ainda está

colaborando com a Troca. Potencialize a

entrada de novas pessoas e faça a transição

quando a energia ainda estiver alta. Isso

ajudará a promover formações para os

novos integrantes e a pensar na

longevidade da Troca. Plante a semente

quando ainda pode cuidar da sua

germinação e crescimento. Dessa forma

seu crescimento e frutos virão por si só. E

você ainda poderá aproveitar a farta

colheita que só o cuidado com o plantio

provê.

Terminamos aqui as etapas de construção

da Troca de Saberes. Esperamos que esse

material seja útil e que seja melhorado.

Seus arquivos-base ficarão à disposição

para que sejam analisados e

potencializados ao longo do tempo. 

Viva a Troca de Saberes! 
Vida Longa à Troca e Saberes!
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DESCRIÇÃO DAS 
COMISSÕES DA 

TROCA 13

Articular junto a grupos de bambu as

estruturas de bambu da Troca.

Articular estrutura (locais, pessoas e o

que mais for preciso) para o Ato

Público, Instalações Artístico

Pedagógicas , Feira do Bem Viver e

apresentações de grupos culturais.

Articular junto a PEC (Pró- reitoria de

Extensão e Assuntos Comunitários)

mesas, cadeiras e tendas para o evento.

Gerenciar a infraestrutura elétrica e

hidráulica  necessária para o evento

em articulação com a PEC e DEV, além

de material de som, palco, iluminação

e pessoal capacitado.

Fazer o desenho final (croqui) das

estruturas do Gramado Escola

(conforme exemplo).

Coordenar o processo de montagem 

 das estruturas para o início do evento.

Organizar o desmonte e entrega de

materiais de empréstimo ao final.

COMISSÃO DE ESTRUTURA

Fazer contato com grupos

agroecológicos e coordenadores de

projetos agroecológicos para convidá-

los a participarem, inclusive

oferecendo IAP.

Escrever e enviar carta convite para

participantes, parceiros e convidados

Mobilizar as famílias agricultoras e os

parceiros para a construção da Troca

de Saberes.

Construir orientações que promovam

o diálogo com os participantes de

modo a orientar a participação

durante a Troca de Saberes.

Manter diálogo constante com a

Comissão de Transporte e Alojamento.

COMISSÃO DE MOBILIZAÇÃO

As listas de tarefas e funções de cada

comissão referem-se àquelas exercitadas

ao longo da Troca de Saberes 13 e visa

ajudar a visualizar os passos dados em

2022, para colaborar com os passos a

serem dados nas próximas Trocas.
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Elaborar a programação geral da Troca

de Saberes.

Articular com os grupos de trabalho:

Tenda da Cura, Troca de Sementes,

Troquinha, Instalações Artístico

Pedagógicas e Feira do Bem Viver suas

programações .

Criar a secretaria da Troca de Saberes

próximo aos dias do evento.

Gerir as atividades que envolvam a

secretaria como o credenciamento e

posteriormente a emissão de

certificados.

Sinalizar, nos dias da troca, os locais

onde sairão os grupos para as IAP.

Coordenar durante os dias da Troca de

Saberes, as atividades de cada dia.

Fazer as listas de materiais de

consumo necessários e fazer sua

prestação de contas.

Se desmembrar na comissão de

finanças articulando os recursos

financeiros necessários junto a PEC e

outros órgãos de fomento acessíveis.

Se desmembrar na comissão política

que envolve o cuidado com o Ato

Político da Troca de Saberes: ofício à

polícia militar, carro de som,

metodologia do ato, convite a

autoridades.

Identificar grupos de fora  que irão

participar da troca e planejar rotas de

transporte para trazê-los.

Identificar possíveis alojamentos para

alojar os grupos de fora.

Criar e gerenciar planilha de

alojamentos solidário

Distribuir os participantes nos

alojamentos

Manter diálogo constante com a

comissão de alimentação e financeiro.

Fazer o levantamento e logística de

transporte para Troca de Saberes.

Manter comunicação com a Divisão de

Transporte da UFV.

Conferir agenda de veículos

disponíveis para a Troca de Saberes

durante a Semana do Fazendeiro.

Fazer orçamento e prestação de contas

referente aos transportes incluindo

gasolina e passagens de ônibus, além

dos aluguéis de veículos.

COMISSÃO DE METODOLOGIA COMISSÃO DE TRANSPORTE 
E ALOJAMENTO
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Responsável por montar equipe,

estrutura, logística e compra de itens

para produção da alimentação da

Troca de Saberes.

Fazer a prestação de contas referente a

alimentação.

Manter comunicação constante com

as Comissões de Transporte e

Alojamento, Financeiro e Metodologia.

Levantar contatos novos e antigos de

grupos culturais da região.

Fazer contato com os grupos culturais

Pensar em toda parte cultural da

Troca.

Manter comunicação com a Comissão

de Metodologia para inserção das

atividades culturais na programação.

COMISSÃO DE 
ALIMENTAÇÃO

COMISSÃO DE ARTE 
E CULTURA

Gestão das redes sociais da Troca de

Saberes: facebook, Instagram e site.

Manter as redes sociais atualizadas.

Responsável pela identidade visual e

criação de cards de divulgação.

Promover a comunicação entre as

comissões pegando repasses dos

responsáveis de cada comissão.

Publicar os repasses e promover o

intercâmbios de informações

Apoiar nas atividades autogestionadas

da Troca de Saberes on-line.

COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO

COMISSÃO COORDENADORA

Coordenação geral do evento.

Diálogo com a coordenação geral da

Semana do Fazendeiro e PEC.

Tomadas de decisão a respeito do

financeiro geral da Troca.

Orientações e deliberações gerais para

as demais comissões.
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DESCRIÇÃO DOS 
GRUPOS DE TRABALHO

A seguir, reunimos alguns textos sobre os

grupos de trabalho que compuseram a

Troca 13. 

O objetivo do espaço da Troca de

Sementes e Mudas é promover a partilha

de sementes, mudas e saberes da

biodiversidade. 

Desde 2015 a Troca de Sementes é

organizada pelos estudantes da

Licenciatura em Educação do Campo e

pela professora Fernanda Andrade, na

Troca de Saberes. 

O planejamento e a construção da Troca

de Sementes foram feitos por meio de

encontros virtuais e presenciais com

participação majoritariamente de

estudantes da Licenciatura em Educação

do Campo.

Troca de Sementes 
e Mudas

Escrito por Camila Gargano

 O espaço se iniciou com mística de

abertura com cantoria da música

‘Caminhos Alternativos’ e Instalação-

Artístico-Pedagógica de um rio com

elementos do campo que buscavam

simbolizar o trabalho, a agricultura, a

cultura e resistência dos povos do campo e

da biodiversidade.

Em seguida se inicia a mesa da partilha,

que foi composta de sementes e mudas

trazidas por estudantes da Licena, por

pessoas que vieram para a Troca e pelo

Grupo Entre Folhas.

39



A Feira do Bem Viver consiste em um

espaço de comercialização, troca e

interação de agricultores(as) familiares e

do movimento de Economia Solidária,

principalmente da Zona da Mata de

Minas Gerais. O objetivo principal é

visibilizar as diferentes iniciativas de

outras economias e dialogar sobre

mercados solidários, essenciais para

consolidação de sistemas

agroalimentares locais e de base

agroecológica. Ao longo das Edições da

Troca de Saberes, a feira recebeu vários

nomes e se inspirou em diferentes

temáticas. No início, este espaço era

chamado de “Empório”, com apenas uma

tenda. Ao longo das edições, a articulação

cresceu e se consolidou em uma grande

feira que abraça a Troca e ocupa de

forma permanente a programação do

evento.

A expressão “Feira do Bem Viver” foi

cunhada pelo coletivo que a organizou

em  2021 como parte da programação da

XII Troca de Saberes, realizada de forma

virtual em função da pandemia.

No ano de 2022, a Feira reuniu uma

diversidade de segmentos econômicos

(artesanato, alimentos processados e

produtos da agricultura familiar) dos

municípios de Viçosa, Paula Cândido,

Cajuri, Canãa, Acaiaca, Divino, Visconde

Rio Branco, Coimbra, Lima Duarte,

Leopoldina, Cataguases, Juiz de Fora e

Ubá. Em geral, as iniciativas que

participaram neste ano já estavam

envolvidas com espaços similares, como

a Feira de Economia Solidária e

Agricultura Familiar - Quintal Solidário,

Feira Quilombola do Buieié, Feira

Agroecológica e Cultural da Violeira e

Feira da Agricultura Familiar e Economia

Solidária de Paula Cândido, além de

sindicatos, associações e cooperativas.

Dentre os coletivos que organizam este

“grupo de trabalho”, destacamos a

Incubadora Tecnológica de Cooperativas

Populares, o Centro de Tecnologia

Alternativas (CTA) e o Fórum Regional

de Economia Popular Solidária. 

Feira do Bem Viver

Escrito por 
Bianca Aparecida Lima Costa 
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A instalação artístico-pedagógica (IAP) é

uma marca da Troca de Saberes. Trata-se

de um dispositivo pedagógico para

promover a troca de conhecimentos e a

integração entre os participantes. Nela,

através de um cenário feito com objetos

representativos e criativos, é aguçada a

curiosidade de quem participa. A IAP tem

o seu processo baseado na mediação

dialógica do Círculo de Cultura freiriano.

Assim, cria-se um ambiente lúdico, bonito

e artístico no qual as pessoas interagem,

manuseiam os elementos e, a partir daí,

começa o debate, troca-se e constroem-se 

 saberes.

Ao longo das experimentações da Troca de

Saberes, as IAP foram também se

adaptando conforme a necessidade do

formato de programação. No ano de 2022,

elas se organizaram de três maneiras

diferentes:

As IAPs "clássicas". Ou seja, aquela IAP

que tem uma hora certa para começar e

terminar, onde o grupo ou pessoa que irá

oferecer a atividade estará presente para

anfitriar as pessoas e mediar o processo de

visita e conversa sobre o tema.

As IAPs "permanentes", que ficam o dia

todo (ou um período do dia) montadas,

sem uma hora certa para que a visita

aconteça. Neste caso, a pessoa ou grupo

que for ofertar a atividade pode ficar lá e ir

recebendo e mediando as vistas e as

conversas conforme as pessoas forem

aparecendo. 

As IAPs "auto-guiada", nas quais não é

necessário ter uma pessoa anfitriã

mediando as visitas. O grupo pode montar

a IAP e as pessoas que chegarem vão

observar e interagir com os elementos e

mensagens expostas, tirando suas

impressões e aprendizados, conversando

com outras pessoas que eventualmente

estiverem visitando a mesma IAP, de

forma totalmente espontânea.

Instalações Artístico Pedagógicas
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A XIII Troca de Saberes foi um marco no

processo de retomada das identidades,

cultura e língua do Povo Puri. Pela

primeira vez conseguimos montar a

Nguara inspirada nas nossas construções

ancestrais. Erguemos nossa pequena

aldeia, com duas casas de palmeira indaiá

e bambu, inspiradas nas goáras (casas,

moradas) e koáras ou koarís (abrigos

temporários em andanças, caçadas e

pescarias). Além disso, pela primeira vez a

Nguara Puri foi organizada coletivamente

com a participação de diversos grupos e

movimentos Puri: Teyxokawa, Krauma

Puky, Associação índígena A'Taxa, Uxo

Txori e Movimento de Ressurgência Puri; e

se realizou com a presença de integrantes

desses movimentos vindos do Rio de

Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte,

Mariana, Barbacena, Chalé, Araponga,

Ervália e Viçosa.

Em nossa pequena aldeia vivenciamos

rodas de conversas, reflexões, cantos e

rezos, envolvendo indígenas Puri e Pataxó,

agricultores, estudantes, professores,

participantes da Troca de Saberes e todas

as pessoas interessadas que por ali

circularam. 

Além da Nguara, o povo Puri marcou

presença em outros espaços da Troca,

fazendo atendimentos na tenda da cura e

colaborando na abertura do evento e nas

atividades culturais.

Virtualmente tivemos outros encontros e

trocas que ampliaram o território da

Nguara para diversas regiões do Brasil e

incluíram povos indígenas das etnias

Borum-kren, Kaingang, Pankararu e

Potiguara.

Durante a atividade de mapa de contexto e

na avaliação da Nguara concluímos que

temos necessidade de mais trocas que nos

fortaleçam enquanto povo Puri, apesar das

fragilidades que nos cercam, como as

distâncias geográficas e as diferentes

formas de se entender Puri. Foi proposta a

realização de um encontro Puri em que

seriam feitas vivências e trocas de

experiências sobre cultura, alimentação,

arte e música Puri.

Nguara Puri

Escrito por Clara Ferrari 
e Coletivo Nguara Puri
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O SPG-FLORIÔ é o Sistema Participativo

de Garantia da qualidade orgânica e

agroecológica da produção na Zona da

Mata. Tem como Organismo Participativo

de Avaliação da Conformidade/OPAC a

Associação de Agricultura Orgânica e

Agroecologia da Zona da Mata criada em

julho de 2021 tendo como principal

objetivo representar juridicamente o SPG-

FLORIÔ perante o Ministério da

Agricultura/MAPA, além de outros

objetivos previstos em estatuto.

Após a última assembleia realizada

durante a 13 Troca de Saberes, o quadro

social é formado por: 76 Pessoas Físicas

(39 homens e 37 mulheres) e 2 Pessoas

Jurídicas;

Dessas, 19 colaboradoras (es): técnicas

(os), apoiadoras (es), professoras (es),

consumidoras (es), estudantes e

representantes de organizações da

sociedade civil e governamentais, ONGs,

entidades de classe entre outras, com a

função de contribuir com a geração da

credibilidade por meio da sua participação

ativa no SPG; e 59 fornecedoras (es): 

agricultores e agricultoras familiares,

agricultoras (es) urbanos e rurais,

fornecedoras (es), distribuidoras (es),

transportadoras (es), processadoras (es)

de alimentos, produtoras (es) de insumos

e matérias primas, entre outros, que se

relacionam nas diferentes etapas desde a

produção até a comercialização.

Todas essas 78 pessoas distribuídas em 13

municípios de MG: Acaiaca, Barão de

Monte Alto, Coimbra, Diogo de

Vasconcelos, Divino, Espera Feliz, Laranjal,

Muriaé, Paula Cândido, Ponte Nova, Raul

Soares, Sem Peixe e Viçosa.

Desde a sua fundação o SPG-FLORIÔ

realiza atividades na Troca de Saberes da

UFV. Na Troca 13, que foi a primeira

presencial depois do seu nascimento, o

SPG-FLORIÔ realizou atividades mais

internas como sua assembleia geral e

outras abertas como a IAP coletiva

envolvendo também o Projeto

FOREFRONT e a Rede de Mutirões

Agroecológicos/REMA.

Um dos componentes dessa IAP foi a

integração com a Feira. Uma das barracas

tinham materiais impressos, sementes,

mudas, insumos entre outros, tanto para

comercialização como para trocas, de

produtos orgânicos e em transição, das

agricultoras e agricultores que atualmente

compõe o SPG-FLORIÔ.

SPG Floriô

Escrito por 
Eugênio Martins de Sá Resende
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A Tenda da Cura assim como a Troca de

Sementes e Mudas foi construída pelo

Grupo Entre Folhas Plantas Medicinais.

Este contribuiu de maneira ativa no

planejamento e construção da Troca de

Saberes 13 com atuação de três bolsistas e

2 professoras, na execução com mais 4

bolsistas e 3 voluntários, disponibilizou a

Casa 20, plantas para ambientação e chás

no apoio aos encontros. Para saber mais

sobre o Grupo Entre Folhas e suas ações

acesse:

https://www.instagram.com/entrefolhaspl

antasmedicinais/

O objetivo do espaço da Tenda da Cura é

oferecer o cuidado dos participantes da

Troca de Saberes por meio de práticas

naturais de saúde. Divulgar o

conhecimento tradicional e ancestral

sobre saúde e promover o diálogo e a

partilha de conhecimentos.

O planejamento e a construção da Tenda

foram feitos por meio de encontros

virtuais e presenciais, onde participaram

pessoas que demonstraram interesse em

fazer parte do processo. 

Tenda da Cura

Escrito por Camila Gargano

Dentre essas pessoas, veteranos da Troca

de Saberes que sempre contribuem com o

espaço e conseguem fazer articulações

importantes, estudantes calouros na

Universidade que nunca participaram,

estudantes que já

construíram/participaram, terapeutas de

diferentes vertentes, representantes de

diferentes religiões e lideranças

tradicionais.

Foram ofertadas seções de Thetahealing,

Musicoterapia, Roda de Sonhos, Yoga,

atendimento espiritual, Reik, Terapia

Multidimensional, método biodigital de

diagnose e cura através das plantas

medicinais, capoeira angola, Mindfulnes,

Barras de Acess, Constelação Familiar, 

 além das rodas de conversa sobre os

temas: Homeopatia no cuidado dos

organismos vivos, Sabedoria ancestral,

Cosmovisão Yorubá e Agroecologia, Plantas

malditas: tabaco, maconha, artemísia e

beladona, Ciclo lunar e os arquétipos da

lua.

Para saber mais acesse: 

Tenda dos Cuidados - Troca de Saberes 

segue o link!
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https://www.instagram.com/entrefolhasplantasmedicinais/
https://www.youtube.com/watch?v=VYvkcN4d_Q4&ab_channel=CentrodeTecnologiasAlternativasdaZonadaMataCTA-ZM
https://www.youtube.com/watch?v=VYvkcN4d_Q4&ab_channel=CentrodeTecnologiasAlternativasdaZonadaMataCTA-ZM


A Tenda do Quilombos foi organizada pela

Rede de Saberes dos Povos Quilombolas da

Zona da Mata (REDE SAPOQUI) e teve seu

encontro de forma online durante a Troca

de Saberes, no dia 18 as 19h.

A Rede de Saberes dos Povos Quilombolas

(Rede Sapoqui) é fundada em 2015. A Rede

é composta por entidades que trabalham

com a temática quilombola, agroecologia e

educação do campo.

As principais ações da Rede Sapoqui são:

identificar os povos quilombolas

existentes na Zona da Mata mineira;

apoiar as lutas de certificação e

demarcação de terras desses povos; e

realizar formações sobre questões

quilombolas para a Sociedade Civil, Órgão

Públicos, ONGs, Movimentos Sociais e

Religiosos e Acadêmicos.

Tenda dos Quilombos

segue o link!

Para saber mais acesse:

https://cadernos.aba-

agroecologia.org.br/cadernos/article/view/

4336 
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Troquinha de Saberes

O objetivo da Troquinha de Saberes é de

ser um espaço político pedagógico

destinado a dar visibilidade para as

crianças como sujeitos de direito e

fortalecer a cultura e a agroecologia

através do brincar. A Troquinha de Saberes

é realizada desde a segunda Troca de

Saberes, realizada no ano de 2010. O CTA

colabora na construção da Troca de

Saberes desde o início, em 2009, em

diversas frentes, sendo a Troquinha de

Saberes uma delas.

A Troquinha de Saberes 13 trouxe como

tema “Por uma vida saudável: o brincar

como resistência e direito nas infâncias”,

foi realizada de 13 a 17 de agosto de 2022,

durante toda a Troca de Saberes

presencial. 

A Troquinha foi organizada pelo GT

Troquinha de Saberes em reuniões on-

line e ECOA em reuniões presenciais e 

 contou com a participação e a

colaboração de várias pessoas

articuladas pelo programa de Educação e

Agroecologia do CTA, em especial  pelos

Projetos Curupira e Conviver. 

A Troquinha de Saberes contribui para a  

transformação das pessoas, das famílias

e da sociedade, através das expressões

das crianças. Buscamos desenvolver na

Troquinha, um conhecimento crítico,

utilizando como instrumentos

pedagógicos  a cultura e  a arte, de forma

lúdica e pedagógica. Para isso realizamos

oficinas de histórias, brincadeiras

ancestrais e atuais, dança, teatro,

cirandas, cantigas, desenho, pintura

entre outras, sempre tendo a

agroecologia como um dos temas

centrais.

Escrito por 
Simone Maulaz  Elteto
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Para se construir a Troca de Saberes é

importante estar atento aos movimentos

sociais que historicamente constroem as

lutas, das quais a agroecologia faz parte, na

região da Zona da Mata. São esses

movimentos e organizações que dão corpo

e fortalecem aqueles(as) que se propõe a

construção de uma sociedade mais justa,

fraterna e igualitária. Além disso, tais

movimentos e organizações atravessam os

motivos e questões que envolvem a criação

da Troca de Saberes, cada vez mais

concretizada como um grande encontro

para socialização e fortalecimento das

Articulações com movimentos 
e organizações parceiras 
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lutas e articulações locais, regionais e

também em nível nacional. Muitos destes

movimentos e organizações fazem parte da

rede de agroecologia da Zona da Mata,

considerada, desde 2018, como Polo de

Agroecologia. A Lei 23.207 institui a Zona

da Mata como Polo Agroecológico e de

Produção Orgânica, com o objetivo de

promover e incentivar o desenvolvimento

da agroecologia e da produção orgânica na

região. Os representantes desses

movimentos e organizações também

podem fazer parte das comissões ou

grupos de trabalho.



CTA- ZM 
Escrito por Gabriel Bianconi Fernandes

O Centro de Tecnologias Alternativas da

Zona da Mata (CTA-ZM) é uma

organização não governamental, sem fins

lucrativos, fundada em 1987 por estudantes

universitários, agricultores (as) familiares

e suas entidades representativas e

profissionais das ciências agrárias. Esse

grupo se uniu com o objetivo de debater

criticamente a “modernização” da

agricultura e seus impactos sobre as

famílias agricultoras e ampliar a

capacitação social, desenvolvendo sistemas

de produção alternativos adequados à

realidade da Zona da Mata de Minas

Gerais. Para mais informações acesse:

https://ctazm.org.br/ 

Parceiro de longa data, durante a Troca de

Saberes, o CTA contribuiu em diversas

frentes de trabalho: participou nas

comissões de alojamento, metodologia,

alimentação, transporte, mobilização,

comunicação, estrutura e financeiro. Além

de construir e colaborar em diversos

espaços da Troca de Saberes, como a mesa

de abertura, a troquinha de saberes, o ato

público, espaço com os sindicatos e o

espaço das mulheres.

AMEFA

A Associação Mineira das Escolas Famílias

Agrícolas (AMEFA) é uma organização

social, de natureza educativa, sem

finalidades econômicas, criada em 24 de

julho de 1993, com abrangência em todo o

Estado de Minas Gerais. Sua base social é

formada pelas Associações Escolas

Famílias Agrícolas (AEFAs), entidades

civis, sem finalidades econômicas,

mantenedoras das Escolas Famílias

Agrícolas EFAs. Por princípio, a EFA é uma

escola comunitária. Esta base associativa é

o seu primeiro pilar fundamental. A

Associação EFA é baseada,

prioritariamente, nas famílias camponesas

e suas organizações e movimentos sociais.

Por isso, os quadros da gestão

administrativa tanto da AEFA quanto da

AMEFA são compostos, prioritariamente,

por agricultores e agricultoras familiares.

Estiveram presentes na Troca de Saberes 13

as seguintes EFAS: EFA Puris de Araponga,

EFA Paulo Freire de Acaiaca, EFA Camões

de Sem Peixe, EFA Serra do Brigadeiro de

Ervália, EFA Margarida Alves de Simonésia

e Conceição de Ipanema
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Para mais informações acesse:

https://amefa.wordpress.com/ 

segue o link!



MAM 
Escrito por Isabela Mendes
e Jean Carlos Martins Silva

O MAM (Movimento pela Soberania

Popular na Mineração) é um movimento

popular nacional que tem como objetivo

incidir no processo político brasileiro no

que tange às apropriações e destinações

dos bens naturais desse país. Queremos

discutir o ritmo de extração mineral, onde

se deve ou não minerar e, principalmente a

necessidade da soberania popular na

mineração. O MAM surgiu em no âmbito

nacional em 2012, no estado do Pará. As

articulações na Zona da Mata constroem a

Troca de Saberes desde 2019.

Na Troca 13 juntamente com outros

companheiros atingidos por barragens e

por mineração, debatemos com os

presentes como ter nossos minérios

resguardados e nossa agricultura

preservada. Trouxemos conhecimento e

vivências para buscar mais parceiros de

luta por territórios livres de mineração!

Em 2022, estiveram presentes

representantes dos municípios de: Viçosa,

Rosário da Limeira, Muriaé, Manhumirim,

Paula Cândido, Araponga, Miradouro e

Divino.

Para saber mais sobre o MAM acesse:

https://www.mamnacional.org.br/ 

segue o link!
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ISAVIÇOSA  
Escrito por Felipe N.B. Simas

O Instituto Socioambiental de Viçosa é

uma organização sem fins lucrativos,

criada em 2007, com a missão de

promover uma relação harmoniosa entre o

ser humano e o seu meio, contribuindo

para a transformação social, através do

respeito e interação entre os diversos

saberes e culturas, da educação integral e

da cidadania. 

Desenvolve ações de promoção e

fortalecimento da cultura, troca de saberes,

educação sustentável, apoio à

comercialização e desenvolvimento

comunitário regenerativo, e oferece

serviços técnicos e de formação na área

ambiental, de criação e gestão colaborativa

de projetos, planejamento e gestão

participativa.

Na Troca 13 contribuiu para a vinda da

equipe da Associação de Plantadores de

Água do Município de Alegre (ES) para

realização de IAP permanente.

Para mais informações acesse:

https://isavicosa.org/ 

segue o link!



MOVIMENTO SINDICAL
Escrito por Gabriel Bianconi Fernandes

Os sindicatos dos trabalhadores e

trabalhadoras rurais e da agricultura

familiar (STRs e SINTRAFs) estão na base

da construção da Agroecologia na Zona da

Mata. Em 2022 a Troca organizou uma

plenária onde representantes do

movimento, agricultores e agricultoras

familiares, técnicos, estudantes,

professores e militantes sociais puderam

debater elementos da conjuntura regional

e fortalecer laços de solidariedade. O

debate foi organizado em torno de três

questões geradoras visando favorecer a

participação dos representantes dos

movimentos e facilitar a sistematização

dos conteúdos debatidos. 

As questões tratavam de anúncios,

denúncias e reivindicações e são aqui

reproduzidas a título de exemplo e

inspiração para as próximas edições da

Troca: 1) Como sua organização tem

contribuído para a produção, consumo e

comercialização de alimentos, a promoção

da saúde e o cuidado com a Natureza? 2)

Quais políticas ou projetos ameaçam a

construção da agroecologia no seu

município? E 3) Na sua avaliação, quais

devem ser as prioridades de políticas

públicas para o próximo período? 

Essas mesmas questões foram trabalhadas

em outros momentos da Troca, como a

mesa de abertura e o ato político. Essa

opção metodológica teve como objetivo

favorecer que o debate sobre políticas

públicas e as leituras locais do contexto

perpassassem diferentes grupos e espaços

da Troca. 

Participaram da plenária do movimento

sindical na Troca 13 representantes dos

STRs de Acaiaca e Araponga e dos Sintrafs

de Divino e de Espera Feliz, além de

integrantes do Centro de Tecnlogias

Alternativas da Zona da Mata (CTA-ZM),

do Movimento de Mulheres da Zona da

Mata e Leste de Minas (MMZML) e da

UFV.
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MST – ZM

O Movimento Sem Terra está organizado

em 24 estados nas conco regiões do país.

No total, são cerca de 450 mil famílias que

conquistaram a terra por meio da luta e

organização dos trabalhadores rurais. Para

saber mais sobre o MST Nacional acesse:

https://mst.org.br/

O Movimento dos Trabalhadores Rurais

Sem Terra da Zona da Mata Mineira é um

parceiro antigo da Troca de Saberes. O

Assentamento Olga Benário em Visconde

do Rio Branco, e o Dênis Gonçalves em

Goianá sempre participam e contribuem

na construção e participação do evento.

Na Troca de Saberes 13 O Assentamento

Olga Benário contribuiu com inúmeras

doações de alimentos e o Dênis Gonçalves

esteve presente nas atividades do quarto

dia de evento juntamente com os atingidos

por barragens e por mineração. Além

disso, a equipe de cozinheiras que

preparou as refeições de almoço e jantar

foi formada a partir de uma equipe dos

dois assentamentos.

ENEP 

A Escola Nacional de Energia Popular, a

ENEP, foi fundada em 2015 na Colônia Vaz

de Melo e desenvolve cursos e mutirões

que envolvem os movimentos e

articulações populares na região da Zona

da Mata Mineira, construindo o sonho de

uma Universidade Popular.

Na Troca de Saberes 13, junto do coletivo

Universidade Popular e do Grupo Entre

Folhas, construi a Instalação Artísitico

Pedagógica "ENEP - Nossa Universidade

Popular"e também através do Coletivo de

Terapias Naturais colaborou nas atividades

da Tenda da Cura.

Para saber mais sobre a ENEP acesse:

https://www.facebook.com/escolaenergiap

opular/ 

segue o link!
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Para saber mais sobre o MST da Zona da
Mata acesse:
 https://www.instagram.com/mst.zm.mg/

segue o link!

https://mst.org.br/


Antes mesmo de formar o movimento, o

espaço da troca já era importante para

articulação das mulheres.

Na Troca 13 as mulheres organizaram

plenária aberta e rodas de conversa. As

conversas foram animadas a partir de uma

questão orientadora que convidou as

mulheres a olharem para os espaços

sociopolíticos que participam. Esta questão

tinha como objetivo colaborar com a

reflexão sobre o que ser mulher mudava a

vivência delas na construção daqueles

espaços. 

Na Troca 13, participaram mulheres de

associações, cooperativas, sindicatos e

conselhos dos municípios de Acaiaca,

Divino, Paula Cândido (Cidade Airões e

Córrego do Meio), Viçosa (Buieié, Pau de

Cédro e Nobres), Simonésia, Diogo de

Vasconcelos, Muriaé e Espera Feliz. Para

mais informações veja no youtube:

https://www.youtube.com/watch?

v=20mlaIiTKbY&t=49s&ab_channel=CTAM

ulheres

 MMZML
Escrito por Roberta da Silva Leite Cardoso

e Indyra Giacomo Monteiro

O Movimento de Mulheres da Zona da

Mata e Leste de Minas (MMZML) se

formou em 2011. Antes disso, as mulheres

agricultoras já se encontravam a partir das

comissões e diretorias de mulheres dos

sindicatos. As principais lutas do

movimento são: promover a agroecologia,

combater a invisibilidade do trabalho das

mulheres, combater a violência doméstica,

fortalecer e criar políticas públicas que

beneficiem as mulheres agricultoras

agroecológicas. 

As mulheres que constroem o movimento

são originárias de mais de 10 municípios

da Zona da Mata e atuando nestes

municípios a partir dos Sindicatos e na

região, estado e país, a partir de suas

federações e do CTA. Além da   Troca de

Saberes, elas participam de forma

organizada de outros eventos. 

A Troca de Saberes é sempre um evento

importante para o MMZML, onde as

mulheres organizam plenárias, oficinas

temáticas, instalações artísticas

pedagógicas e rodas de conversa. 

segue o link!
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https://www.youtube.com/watch?v=20mlaIiTKbY&t=49s&ab_channel=CTAMulheres


Em 2002, o NACAB se reorganiza na

forma de Associação Civil de direito

privado sem fins lucrativos, tendo como

fundadores o grupo original do núcleo

multidisciplinar da UFV. Desde então, a

organização se fortaleceu e ampliou sua

margem de ação, tendo em sua trajetória

atuado em cerca de 20 municípios da bacia

do rio Piranga, sub-bacia do Alto Rio Doce,

da bacia do Paraíba do Sul. Em maio de

2019, por escolha das comunidades

atingidas pelo Projeto Minas-Rio da

empresa Anglo American, o NACAB

assinou contrato de Assessoria Técnica

Independente (ATI-39) no município de

Conceição do Mato Dentro (MG), no qual

segue atuando. Paralelamente, iniciou em

2020, o trabalho de Assessoria Técnica

Independente às pessoas e comunidades de

atingidos, vítimas do rompimento da

barragem da Mina do Córrego do Feijão da

Vale, no munícipio de Brumadinho,

ocorrido em janeiro de 2019. Seu escopo de

trabalho está na chamada região 3 da bacia

do rio Paraopeba, que foi severamente

afetado pelos rejeitos provenientes da

Mineradora Vale S.A. Essa atuação

contempla os munícipios de Esmeraldas,

Florestal, Pará de Minas, São José da

Varginha, Pequi, Maravilhas, Papagaios,

Fortuna de Minas, Caetanópolis e

Paraopeba. 

Para mais informações acesse:

https://nacab.org.br/

NACAB 
Escrito por Leandro de Souza Lopes

O Núcleo de Assessoria às Comunidades

Atingidas por Barragens (NACAB) é uma

Associação Civil de direito privado sem

fins lucrativos, sediada no munícipio de

Viçosa (MG), com uma longa trajetória

atuando em favor de comunidades

atingidas por barragens e atividades de

mineração. 

O Nacab tem origem em meados dos anos

1990, por iniciativa de um grupo

multidisciplinar de professores da

Universidade Federal de Viçosa (UFV), na

forma de núcleo interdisciplinar de

pesquisa, extensão e assessoria a

comunidades atingidas por

empreendimentos hidrelétricos na Zona da

Mata – MG. segue o link!
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Nas diferentes edições da troca de saberes,

a partir de 2010, o NACAB se fez presente

participando nos diferentes espaços de

discussão e articulação junto aos

movimentos sociais e em instalações

pedagógicas abordando o tema das

comunidades atingidas por barragens e

questões relacionadas às águas.

Nessa última edição, a Troca 13, de 2022, o

NACAB se articulou para possibilitar a

participação de um grupo de pessoas

atingidas da referida região 3, do rio

Paraopeba. Além da equipe técnica do

NACAB, 11 pessoas, a articulação para

participação das pessoas atingidas contou

com a presença de 20 pessoas,

representantes dos municípios de

Paraopeba, Caetanópolis, Fortuna de

Minas e Pequi, em uma perspectiva de

intercâmbio e vivência de experiências

variadas de outros contextos, mas que

inspira para a elaboração dos projetos a

serem desenvolvidos pelas comunidades

atingidas.

Ainda com relação à participação do

NACAB na Troca 13, cabe destaque para a

articulação que a instituição fez junto ao

MAM, MST, MAB, CÁRITAS e a EFA Paulo

Freire para o quarto dia de programação,

dia 16 de agosto, que tratou das temáticas 

dos movimentos sociais e juventude.

Trazendo anúncios e denúncias, a partir

das pautas de cada movimento e da

atuação nos seus respectivos territórios,

foram discutidas estratégias de

desenvolvimento local sustentável, geração

de renda e trabalho, fortalecimento da

cultura e organização local e a

recuperação de nascentes e manejo dos

solos.

O dia de trabalho foi conduzido por meio

de instalação artístico-pedagógica com

posta pelos movimentos sociais,

organizada na tenda central da troca de

saberes, e por meio da metodologia de

“café mundial”.
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Raízes da Mata esteve junto viabilizando o

abastecimento da cozinha a partir de

produtos livres de agrotóxicos e

produzidos pelos movimentos sociais e

agricultores/as familiares parceiros. 

Como em 2019, nesse ano de 2022 a

Raízes da Mata esteve responsável pelo

levantamento das ofertas, pela composição

do cardápio, pela compra, pelo

recebimento dos alimentos, pela gestão do

armazenamento, pelos acertos e pela

prestação de contas de tudo que precisou

ser adquirido para a cozinha pedagógica. 

Estivemos presentes antes, durante e

depois com o intuito de viabilizar que

comida de verdade pudesse ser oferecida

aos participantes. E com muita alegria nós

conseguimos que a grande maioria de todo

o alimento adquirido fosse fornecido por

nossa gente e por seus empreendimentos,

promovendo alimentação saudável e renda

para as famílias envolvidas. Para mais

informações sobre a Raízes da Mata acesse

o site: https://raizesdamata.com.br/

RAÍZES DA MATA
Escrito por Nina Abigail Caligiorne Cruz

 

Sempre estivemos presentes nas Trocas de

Saberes, ora de uma maneira, ora de outra.

Inicialmente, colaboramos na organização

do Empório da Mata, reunindo produtos

dos participantes com o objetivo de

favorecer a sua exposição e sua

comercialização. Os produtos eram

encaminhados para uma única banca onde

a Raízes da Mata e outros parceiros

cuidavam da organização e da venda,

prestando contas para cada provedor/as ao

final do evento. Com o aumento da

procura e também com a complexificação

dos produtos trazidos para exposição,

reorganizamos o Empório da Mata

permitindo que junto com ele também

fossem montadas outras bancas de feira

sob responsabilidade de cada expositor/a. 

 Assim, a feira tomou conta da Troca se

tornando um espaço cativo de várias

iniciativas sejam famílias agricultoras,

processadoras de alimentos ou artesãs. 

Em 2019 e 2021, nós estivemos

comprometidos com a organização da

feira, porém em 2022 nossa dedicação se

tornou principalmente a cozinha.

Tão logo a Troca de Saberes promoveu a

preparação das próprias refeições, a Rede segue o link!
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OCA
Escrito por Fábio de Oliveira Moreira,
Ananda Deva Assis Trivelato, Ademar

Sodré e Iberê Martí 
 

A OCA – Organização Cooperativa de

Agroecologia é um coletivo de trabalho

dedicado a ações de (des) envolvimento

sustentável junto a comunidades

tradicionais, familiares e camponesas.

Desde a fundação no ano de 2014, diversos

trabalhos foram desenvolvidos em

diferentes municípios e territórios. É

também do ano de fundação da

cooperativa que participamos da

organização das Trocas de Saberes, com a

construção de equipamentos de bambu e

organização dos espaços, oferecendo a

facilitação de Instalações Artístico-

pedagógicas (IAPs), entre outros. 

Entre os trabalhos realizados pela

cooperativa, destaca-se a Assistência

Técnica e Extensão Rural Agroecológica

junto à população rural dos municípios de

Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Ponte

Nova e Santa Cruz do Escalvado, atingidos

diretamente pelo rompimento da barragem

do Fundão, das empresas Samarco, Vale e

BHP. Neste contexto, a OCA participa da

Troca de Saberes de 2022, articulando um

pequeno grupo de atingidos para participar

presencialmente do encontro. Participaram

9 pessoas, sendo 2 crianças, 3 mulheres e 4

homens, representando os municípios de 

Mariana, comunidades do Borba e Águas

Claras, e município de Barra Longa,

comunidades de Barretos e Cidreira.

Também participa na construção de uma

Instalação Artístico Pedagógica (IAP) em

parceria com o NACAB, com elementos

das comunidades atingidas pela

mineração, com fotos dos trabalhos

realizados nesses territórios, a construção

de um rio com elementos trazidos pelas

comunidades e suas reflexões sobre esses

territórios. Ainda, a OCA, participou,

também com NACAB e outros

movimentos sociais, construindo o espaço

de diálogo com a metodologia do Café do

Mundo, que teve como objetivo trazer as

experiências e práticas das comunidades

para conservação e proteção dos solos e da

água; valorização e engajamento

comunitários para fortalecimento da

cultura popular; estratégias para

engajamento dos jovens e fortalecimento

dos movimentos sociais e de mulheres. 
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É importante reforçar que a OCA é

parceira atuante junto às escolas famílias

agrícolas (EFAs), especialmente a EFA

Paulo Freire de Acaiaca, onde são

realizados cursos de capacitação,

participação na escrita de projetos,

intercâmbio de experiências entre projetos

e territórios. O grupo Micorrizas de Arte e

Agroecologia é integrado a OCA na

construção e produção de eventos e

intervenções de arte de cultura popular.

 

segue o link!
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Outros parceiros são o Centro de

Tecnologias Alternativas da Zona da Mata

(CTA-ZM), a Rede de Saberes dos Povos

Quilombolas da Zona da Mata (REDE

SAPOQUI), Rede Prossumidores Raízes da

Mata, além de projetos da UFV, como

Núcleo de Educação do Campo e

Agroecologia (ECOA), Projeto Osum e

Nanã de monitoramento participativo da

biodiversidade, coletivo de Sistema

Participativo de Garantia (SPG), entre

outros.

 

 Para saber mais acesse: 
https://ocaagroecologia.org.br/



PRODUTORA MICORRIZAS
ARTE E AGROECOLOGIA 

Escrito por Ananda Deva Assis Trivelato,
Hana Brener Mockdece, Lara Oliveira de,

Alencar Santos e Laura Pronsato
 

Em diálogo com as manifestações

populares o grupo Micorrizas pratica a

agroecologia reapropriando e valorizando

os saberes tradicionais a partir da escuta e

da reelaboração destes  na performance.

Busca trazer uma dança da

transculturalidade, refletindo a diversidade

presente na prática da agroecologia e

expandir o campo de inspiração desta arte

para os espaços rurais e periurbanos,

mananciais de cultura popular. Hoje como

Produções em Arte Agroecológica as

Micorrizas são referência na construção

artística da agroecologia na Zona da Mata

Mineira. É um grupo itinerante, com

circularidade de sujeitos que se conectam e

reconectam com  os espaços, afirmando

uma amalgama de rede ritual, virtual, real.

O grande palco e apresentação anual

Micorrizas sempre surgiu interligado ao

tema e espaço da Troca de Saberes e tem

ínicio em cena a partir de 2012, celebrando

10 anos na última troca de 2022 com a

performance: “Em memória daquelas que

partiram”.  No resumo da linha histórica é

importante lembrar que as Micorrizas

vieram do desdobramento do Grupo

Gengibre - Grupo Interdisciplinar de

Pesquisa, Arte e Extensão sobre Cultura 

Popular, que atuou pela Universidade

Federal de Viçosa de 2004 a 2010,

trabalhando com as referências culturais

da região da Zona da Mata. Seguindo esta

poética do Gengibre e articulando diálogos

com a Agroecologia dos Saberes na Zona

da Mata, forma-se em Viçosa, em 2012, a

Trupe de Arteiros. refletir a diversidade

presente na prática da agroecologia e

expandir o campo de inspiração desta arte

para os espaços rurais e periurbanos,

mananciais de cultura popular. Hoje como

Produções em Arte Agroecológica as

Micorrizas são referência na construção

artística da agroecologia na Zona da Mata

Mineira. É um grupo itinerante, com

circularidade de sujeitos que se conectam e

reconectam com a proximidade dos

espaços afirmando uma amalgama de rede

ritual, virtual, real. 

O grande palco e apresentação anual

Micorrizas sempre surgiu interligada ao

tema e espaço da Troca de Saberes e, tem

ínicio em cena, a partir de 2012, celebrando

10 anos na última troca de 2022 com a

performance: “Em memória daquelas que

partiram". A Zona da Mata possui grande

destaque quando se busca refletir sobre a

práxis agroecológica tendo significativa

representação política. A Trupe de

Arteiros, buscando fortalecer a arte e

agroecologia em cena, apresenta em 2012 o

"Auto do Boi Envenenado", integrando as

ações na luta permanente contra os

Agrotóxicos e pela Vida. 
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 Um ano depois a Trupe se articula

também com a cena “Micorrizas”,

apresentada em Julho de 2013. A partir de

então este grupo de artistas, docentes,

discentes, comunidades adotam a poética

Micorrizas como nome do grupo,

interligando com o antigo Gengibre e com

a temática política da agroecologia na

região da Zona da Mata. Inserida em uma

rede de redes as Micorrizas buscam

potencializar os diálogos agroecológicos

através da cena artística e interligando-se

com a função micorrízica de fortalecer

uma rede  benéfica de comunicação

subterrânea, justificando também a

escolha por este nome. Em 2014 “ Entre

Sementes de outras eras” e em 2015

"Sementério"; em 2016, com a temática da

água, vem em cena a performance

"D’água" que surge em associação com o

Grupo de Danças Brasileira

Contemporâneos e o Coletivo Encruza. Em

2017 "Bacupari – pari a pedra" sob a

regência do coletivo Encruza e Micorrizas

Em 2018 surge a “Encantaria” com as

guerreiras de oxum nhamã e, em 2019

chamamos pelo “Lodo do Fundo do Rio” –

disponível no canal do Centro de

Tecnologias Alternativas – CTA parceiro 

Micorrizas – Grupo Micorrizas na Troca de

Saberes 2019 disponível em

https://www.youtube.com/watch?

v=9d2e4YIipcE. 

Durante os anos de 2020 e 2021 estivemos

em Pandemia, e  a Troca de Saberes

aconteceu de forma virtual e para manter 

 a tradição de se apresentar anualmente as

Micorrizas compuseram vídeos dança

disponiveis em seu canal do Youtube: 

2020 – Saudade de Outrora   

https://www.youtube.com/watch?

v=LWttnRJCbyg&t=62s

2021 – Arte e Agroecologia Conexão

Micorrizas

https://www.youtube.com/watch?

v=CXec6kiD36w&t=52s 

Em 2022 seguiu-se o tema da Troca e

realizou-se a performance "Em memória

daquelas que partiram" na qual se propôs a

participação dos espectadores que

homenagearam seus entes queridos que

partiram em consequência da Covid 19

nestes anos de pandemia. Todas as

performances tiveram como ponto de

encontro e partida a Troca de Saberes, que

todo ano traz para a cena a discussão sobre

os conhecimentos agroecológicos,

articulando dentro do espaço acadêmico o

intercâmbio de diferentes conhecimentos,

no diálogo entre agricultores familiares,

movimentos sociais, grupos de

agroecologia, estudantes e docentes. 
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A Troca de Saberes 13 - "Curar, levantar,

resistir: em memória daquelas que

partiram" terminou abrindo um novo ciclo

de sonhos. Depois de dois anos de tantas

distâncias que a pandemia da Covid 19 nos

causou, esse nosso grande encontro

celebrativo foi ainda mais especial. 

Muitos agradecimentos já foram feitos, a

cada encontro e a cada despedida de cada

um que caminhou pelo Gramado Escola.

Sabemos que não conseguiríamos nomear

aqui um a um, uma a uma, para

manifestar a imensa gratidão que temos

por contribuírem e ajudarem a construir

essa história que já tem 13 anos.

Em nome da comissão coordenadora,

agradecemos de forma especial à todas as

pessoas que colaboraram, celebrando as

seguintes comissões:

Comissão de alimentação, coração da

Troca de Saberes, que cuidou de nossos

alimentos com carinho, através das mãos

da Equipe do MST, que preparou todas as

refeições principais (almoço e jantar) e a

Efigênia Pereira e equipe da Culinária da

Fi, que organizou as mesas da partilha. 

agradecimentos

A Raízes da Mata que organizou a compra

de itens, pensou a estrutura e organizou

esta equipe para que a alimentação fosse

construída dia a dia na Cozinha

Agroecológica na Troca 13. 

Agradecemos imensamente aos

agricultores e agricultoras de Divino,

Simonésia, Espera Feliz, Viçosa,

Barbacena, Ervália e MST (Assentamento

de Reforma Agrária Olga Benário) pela

colaboração durante toda a preparação da

Troca e em especial pelas doações de

alimentos. A disponibilidade e

solidariedade de vocês alimentou não só o

nosso corpo, mas também a nossa alma

com esperança e gratidão. 

Agradecemos também o trabalho duro de

estudantes, bolsistas, voluntários e

técnicos/as que contribuíram organizando,

picando, lavando ou servindo as

maravilhosas refeições que tivemos de

sábado até quarta-feira. Agradecemos

também a Divisão de Alimentos pelo

empréstimo de utensílios do MU.
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Nossa imensa gratidão ao SINSUV que

disponibilizou o espaço para que

servissem as refeições durante todos os

dias. Foram quase 2 toneladas de

alimentos mobilizados gerando força,

saúde e renda para quem constrói dia a dia

a agroecologia no Polo agroecológico de

produção orgânica da Zona da Mata.

Podemos afirmar que a Cozinha

Agroecológica é o coração da Troca de

Saberes, pois a alimentação mobiliza as

demais comissões, gera renda para

famílias agricultoras do movimento e um

aprendizado coletivo imensurável. A

produção de alimentos saudáveis é

garantia de seres saudáveis, humanos e

não humanos. Comer é cultura e é um ato

político, por isto o trabalho da cozinha é

mais que essencial.  Gratidão por tanto!

Comissão de Metodologia: a todas as

pessoas que contribuíram para que a

dinâmica de funcionamento da Troca

ocorresse bem, em especial nesse ano

diferente dos demais, pois foi uma Troca

presencial, mas ainda sob a pressão da

pandemia do Covid 19. Pensar

metodologicamente cada espaço e cada

detalhe possibilitou que nossos dias na

Troca pudessem ser criativos, envolventes

e dinâmicos!  O desafio de fazer uma

Troca de Saberes em que as pessoas

vinham e iam de seus territórios, todos os

dias, foi cumprido.

Agradecemos a todos e todas que fizeram

acontecer as Instalações Artístico

Pedagógicas, a Troquinha de Saberes, a

Nguara Puri, a Feira do Bem Viver, a Troca

de Sementes e Mudas, as místicas, o ato

público. Todos e todas que contribuíram

em falas nos espaços de Mesas Redondas,

na organização do espaço, no cuidado em

garantir que a nossa programação se

cumprisse. Gratidão! 

Agradecemos ao pessoal da secretaria que

credenciou todo mundo, facilitou  o fluxo

das pessoas durante as atividades e assim

uma participação ativa de cada um. Ainda

agradecemos o trabalho brilhante da

comissão de arte e cultura, que mobilizou

e organizou atividades culturais que são

partes transversais dessa programação. A

comissão mostrou que arte e cultura é

política e engajamento nos debates que

historicamente a Troca de Saberes propõe. 

Em especial agradecemos a Tenda da Cura

e todos e todas que dedicaram ali seu

tempo, energia e força para o trabalho

especial do cuidado essencial para nos

mostrar nossas fraquezas, mas também

nossa força, dando-nos coragem e

discernimento.
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A comissão de mobilização que teve a

tarefa de articular os movimentos sociais,

sindicatos, organizações e coletivos para

pensar a construção da Troca de Saberes

em seu formato e conteúdo. Desafios que,

através das reuniões on-line, costuravam-

se em ideias e sonhos! Gratidão ao esforço

de se fazer ouvir mais e mais vozes para

dentro dessa construção coletiva. Desse

trabalho se desdobrou a comissão de

transporte e alojamento que organizava

cada rota, cortando os municípios da

região, para buscar e levar pessoas em

cada cantinho ou grotinha de nossa Zona

da Mata em segurança. Um grupo veio e

ficou toda a Troca, outros pernoitaram,

conforme planejado. Agradecemos ao

CTA-ZM e a Casa São José que recebeu

com carinho estes participantes. Esse ano,

especialmente, essas comissões tiveram

que cumprir com a dinâmica intensa de

idas e vindas diferente das outras Trocas

presenciais. Para isto foi preciso

acompanhar os motoristas e os

participantes da Troca para que todos

pudessem chegar bem, na hora e com

segurança para fazer a Troca 13 acontecer!

Para isto, a   equipe da Garagem e Divisão

de Transportes da UFV foram essenciais.

Nossa Gratidão a todos/as vocês!!

A comissão de comunicação, que

contribuiu na divulgação das redes sociais,

na diagramação das artes e programação 

da Troca 13 e na cobertura nos dias do

evento! Gratidão!

A comissão de estrutura que construiu

todas as geodésicas, os typis, o yurt e a

Nguara Puri! Além de organizar e montar

as barracas da feira do Bem Viver! A

comissão não só montou, mas cortou e

transportou todos os bambus e todo o

material necessário para fazer o Gramado

Escola, nossa aldeia de bambu com

criatividade e beleza sempre tão singular!

Por fim, agradecemos a comissão

financeira que tirou “leite de pedra” para

fazer a Troca 13, que praticamente não

tinha recursos. Com a colaboração de

muitos e muitas, que cataram seus trocos

aqui e ali, contribuíram com seu trabalho,

doaram alimentos, facilitaram alojamento

e transporte, a Troca ocorreu com

tranquilidade, sem faltar nada.

Agradecimento em especial aos Deputados

Padre João, Patrus Ananias, Rogério Corrêa

e Leonardo Monteiro, que a partir de

emendas parlamentares apoiaram a

realização da Troca 13. Agradecemos

também a UFV, que dentro de suas

possibilidades e compreensões políticas,

também não deixou de colaborar

financeiramente para que a Troca

ocorresse.
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Agradecemos ao ECOA nossa casa e nosso

lar. Em especial à equipe do CTA- ZM que

se dividiu em diversas frentes de trabalho

para a realização da Troca 13. Ao Projeto

Forefront e à Pró- Reitoria de Extensão e

Cultura por mais um ano de trabalho e

parceria institucional. Agradecemos

imensamente a todos e todas que

permitiram que tudo isso acontecesse e

tomasse forma!
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A Troca de Saberes é um coletivo de

pessoas engajadas e mobilizadas em

construir a Agroecologia na Zona da Mata

mineira. É o encontro dessas pessoas e

seus elos que faz a Troca acontecer. A

comissão coordenadora agradece

imensamente cada pessoa que faz parte da

Troca 13, e vida longa a Troca de Saberes!

Gratidão.



COORDENADOR INSTITUCIONAL
Willer Araújo Barbosa

COORDENAÇÃO
Ana Carolina Vieira 

Bianca Aparecida Lima Costa 

Camila Olídia Teixeira 

Felipe N. B. Simas 

Fernanda Maria Coutinho de Andrade 

Irene Mara Cardoso 

Josarlete Magalhães Soares 

Lara Márcio Gomes da Silva 

Laura Pronsato 

Lívia Mara de Oliveira 

Rodolfo Pacheco Castro 

Sayene Sthefane Gonçalves 

Thaís Almeida Cardoso

Willer Araújo Barbosa

METODOLOGIA
Camila Olídia Teixeira

Felipe N. B. Simas

Gabriel Bianconi Fernandes 

Graziela Dourado

Helia de Barros Kob

Irene Maria Cardoso

Laura Pronsato

Lívia Mara de Oliveira Lara

Marcio Gomes da Silva

Teresinha de Jesus

Thaís Almeida Cardoso

ALIMENTAÇÃO
Camila Raimunda Carvalho dos Santos

Nina Abigail Caligiorne Cruz

Priscila Motta Rosado

Equipe do MST: Tais Rozalina de Oliveira,

Greyce Clere Viríssimo dos Anjos, Neide

Ferreira Lopes, Ana Paula de Jesus, Bruna

Misael da Silva Ventura.

Equipe da Fi: Efigênia Pereira Gomes

Adilson de Freitas Gomes e Júlio César

Marcelo Alvim.

Voluntários
Ana Carolina Vieira

Ana Clara Jalles

Arthur Cruz

Breno Mello

Carla Soares

Daniel Nocera

Euzébio Luiz Pinto

Juliana Monteiro Alves

Julyana de Carvalho Torres

Luan Amorim de Paiva

Lucas Guimarães Brandão

Maria de Lurdes

Maria Luzia Araújo

Marina Tack Ramos

Maynara Cristina de Souza Lucas

Marilda Teles Moracci

Naiara Oliveira Figueiredo

Nancy Aide Cardona Casas

Paula Trindade

Renan José Freitas Assis

Rodrigo Almeida Santos

COMISSÕES
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Sandrilyne Palmeiras do Nascimento

Sara Abduani Brum

Sayene Sthefane Gonçalves

Simone Maulaz

Stephany Oliveira Alcântara Laviola

MOBILIZAÇÃO
Fabio Oliveira Moreira

Irene Maria Cardoso

Juliana Andrade Faria de Oliveira

Leandro Lopes

Lívia Mara de Oliveira Lara

Sinthia Luzia de Oliveira

ALOJAMENTO
Lívia Mara de Oliveira Lara

Sinthia Luzia de Oliveira

TRANSPORTE
Felipe N. B.  Simas

Lívia Mara de Oliveira Lara

Priscila Motta Rosado

Sinthia Luzia de Oliveira

 

COMUNICAÇÃO
Cristiana Teixeira Silva

Gisele Lopes

Graziela Dourado

João Antônio Araújo Santos

Michele Sotero

Rodolfo Pacheco Castro

Sayene Sthefane Gonçalves

Vanessa Maciel

Wanessa Marinho

ARTE da Troca 13
Fernanda Cassilhas

João Antônio Araújo Santos

Nathalia Camila

ARTE E CULTURA
Ana Carolina Vieira

Ananda Deva Trivelato

Cristiana Teixeira Silva

Fabricio Vassalli Zanelli 

Laura Pronsato

Leandro Lopes

Marco Tulio Rodrigues Parreiras

Maria Oliveira Cortes

Paula Cristiane Trindade Gonçalves

Sayene Sthefane Gonçalves

Sebastião Augusto Estêvão (Farinhada) 

Thais Almeida Cardoso Fernandez

Tommy F. C. Wanick Loureiro de Sousa

Willer Araújo Barbosa

ESTRUTURA
Adriano Tadeu

Breno Mello

Christina M. de Freitas Grupioni

Clara Teixeira Ferrrari 

Clarice Santana

Coletivo da Nguara Puri

Daniel Neves

Daniel Nocera

Josarlete Magalhães Soares

Juliana Andrade Faria de Oliveira

Larissa Lose

Marco Tulio Rodrigues Parreiras
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Marcos A. dos Santos Fernandes

Maria Eduarda

Marina Tack Ramos

Nancy Aide Cardona Casas 

Rodrigo de Souza Ferreira

Sayene Sthefane Gonçalves

Simone Maulaz 

Thiago Fialho

Willer Araújo Barbosa

Zé Maria -Mestre Bambuzeiro

 FINANCEIRO
Felipe N. B. Simas

Laura Pronsato

Lívia Mara de Oliveira Lara

Nina Abigail Caligiorne Cruz 

Paulo Henrique da Silva

Sinthia Luzia de Oliveira

SECRETARIA
Ana Carolina Vieira

Gisele Lopes

Julyana de Carvalho Torres

Larissa Lose 

Laura Pronsato

Paula Cristiane Trindade Gonçalves

Rodolfo Pacheco

Sayene Gonçalves

ATO PÚBLICO
Alexandre Valente 

Daniel Neves 

Gabriel Bianconi Fernandes 

Irene Maria Cardoso

Lívia Mara de Oliveira Lara

Paulo Henrique da Silva 

Sebastião Augusto Estêvão(Farinhada)

Estudantes de graduação:
Dança, Ciências Sociais, Agronomia,

Ciências Biológicas, Licenciatura em

Educação no Campo. 

Estudantes de pós graduação: 
Extensão Rural, Solos, Ciências e

Matemática e Agroeocologia. 

Técnicos: 
Marcos A. dos Santos Fernandes (Dança),

Teresinha de Jesus (DEV)

Departamentos envolvidos: 
Educação, Agronomia, Artes e

Humanidades,  Biologia, Solos.
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TROQUINHA
Ana Paula Anacleto – Projeto Curupira

CTA

Ângela do Carmo – Cta – Projeto Conviver

e Bosque Dom Luciano

Daniel Angoleiro  - Tribo do Morro e CTA

Flávia Alves Santos - Projeto Curupira CTA

Rute Santos - Projeto Curupira CTA

Simone Maulaz Elteto – Projeto Curupira

CTA – GT Troquinha de Saberes

Estagiáries do projeto Curupira e Conviver

do CTA: (Daiana Luisa Modesto, Fabrícia

Silva Toledo, Juliana Monteiro Alves, Lucas

Dias Massardi, Lucas Guimarães Brandão,

Sandrilyne P. do Nascimento, Jayne

Mayrink, Diogo Ribeiro, Paulo Vitor

Carneiro e Ingred Carmo)

Ana Carolina Santos Silva – Afro Arte

Educadora Infantil Popular

Cacá Couto - Professora do Departamento

de Educação da UFV

Cia Possibilidades – Circo e Palhaçaria

Debora Paiva - Escritora e Contadora de

Histórias (Brasília)

Maria Cortes - Sumaúma - Arte Educadora

contadora de Histórias e Diretora de Teatro

Marina – Apete UFV

Nina Rosa e Sarahy  - Lixo Zero

GRUPOS DE 
TRABALHO

Sarah Menezes - Aliança Pela Infância

Sayene Gonçalves e Larissa Lose - Corpo 

Brinca Corpo Dança – Departamento de 

Artes e Humanidades da UFV

FEIRA DO BEM VIVER
Bianca Aparecida Lima Costa 

Priscila Motta Rosado

Estagiários do ITCP: Lucas William 

Feliciano Barbosa, Eunice Bueno, Carla 

Isabela Oliveira Soares, Diego Alexandre, 

Yuri Castro, Sara Medeiros, Taís Rosalina

 

Associação de Agricultura Orgânica e 
Agroecologia da Zona da Mata/SPG- 
FLORIÔ
Anacleto Carlesso

Daniel de Carvalho Nocera 

Eugênio Martins de Sá Resende/Geninho

Gilvania Domiciano de Amorim

Lucas Rocha Pereira de Souza

Marcio Gomes da Silva

Nilson dos Santos Peron

Solange Borges Peron

REMA: 

Clarice Santana, Maria Passos, Diogo 

Nogara, Maria Lívia Guilherme Pereira, 

Natália Barbosa, Yago Souza e Carla 

Francisco Pereira

TROCA DE SEMENTES
Programa de Extensão: Grupo Entre Folhas 

- Plantas Medicinais

Licenciatura em Educação do Campo, 
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Professora: Fernanda Maria Coutinho de

Andrade

Estudantes: Ana Paula dos Santos Silva,

Camila Gargano, Clarice Alves Silva, Diogo

Antonio Ribeiro Martins, Diogo Barcelos

Daniel, Helenice Maria Gomes, Maria

Cristina Pereira, Maria Eduarda Assef

Carvalho, Maynara Cristina de Souza

Lucas, Yoná Evangelista dos Santos,

Zaquiel da Silva Santos, Thaís dos Santos

Neves

TENDA DA CURA
Programa de Extensão: Grupo Entre Folhas

- Plantas Medicinais

Acervo Biocultural do Grupo Entre Folhas -

Plantas Medicinais

Coletivo de Terapias Naturais da Escola

Nacional de Energia Popular

Professoras responsáveis:

Fernanda Maria Coutinho de Andrade

Thais Almeida C. Fernandez

Bolsistas de graduação: Camila Gargano,

Helenice Maria Gomes, Maynara Cristina

de Souza Lucas 

Pessoas que contribuíram na Tenda
durante o evento
Maria da Conceição Viegas, Sonia Maria

Lofredo, Luisa Pereira Bittencourt, Maria do

Carmo Viana, Olivia Maria Batista de

Oliveira, Mariana Carvalho de Paula

Bortolusci, Mariana Carvalho de Paula,

Paulo Alexandre Monteiro, 

Iara Terra Pereira da Veiga, Ana Carolina

Pereira de Castro Ribeiro Bastos,  Daniel

da Silva (Nome artístico Daniel Angoleiro),

Júlia Azevedo Longo, Maria Eduarda Assef,

Marco Túlio Rodrigues Parreiras, Pedro

Faillace Thiesen, Mariana Cariolatto Yaly,

Martha Christina Tatini, Sílvia Maria

Barbosa de Paiva, Anna Carolina Fontes

Rocha, Maria Eliana Barbosa Pereira

Vieira, Christina Maria de Freitas

Grupioni, Isabella Defelippe de Freitas. 

 

MMZML
Elisabeth Maria Cardoso

Roberta da Silva Leite Cardoso

Indyra Giacomo Monteiro

Sinthia Luzia de Oliveira

Lilian Telles

 

TENDA DOS QUILOMBOS
Rede Sapoqui

FOMENE

NGUARA PURI
Carmelita Náma Pury

Carolina Puri

Clara Ferrari

Daniel Oliveira

Dauá Puri

Diego Xavier

Helena Joaquina Puri 

Jurandir Puri

Letícia Puri

Luiz Fernando Fernandes
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Maitê Puri

Marcela Heleno

Mayô Pataxó

Nathanny Puri

Odair Puri

Olívia Batista Puri

Raial Orutu Puri

Soraia Tuschahi Puri

Tuka Lofredo

Willian Bento

Zé Maria Pedro

Zélia Ponan Puri

IAP
Camila Olídia

Felipe N. B . Simas

Lívia Mara de Oliveira Lara

 

Facilitadores de IAP
Eunice Bueno

Clarice Santana da Silva

Felipe N. B. Simas

Fernanda Maria Coutinho de Andrade

Francisco de Assis Rosa

Frei Paulo Afonso de Aguiar

Gabriel Bianconi Fernandes

Gisele Cristina Pereira Lopes

Helen Mayara dos Santos

Irene Maria Cardoso

Josarlete Magalhães Soares

José Gabriel Barbosa Lopes 

Juan Anderson Ruiz Peña

Luisa Pereira Bittencourt

Marco Túlio Rodrigues Parreiras

Maria Luiza

Newton Barbosa Campos - PlantÁgua 

Paulo Alexandre Monteiro

Renan José Freitas Assis

Rodrigo Almeida Santos

Rodrigo de Souza Ferreira

Sonia Maria Lofredo

Thaís Almeida Cardoso Fernandez

Zaquiel da Silva Santos

Zélia Ponan Puri
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Realização
ECOA- Núcleo de Educação do Campo e Agroecologia

UFV - Universidade Federal de Viçosa

Organização
PEC - Pró- Reitoria de Extensão e Cultura

CTA-ZM -Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata

Forefront -Programa Benefícios da natureza nas fronteiras agrícolas-florestais:

conectando atores, estratégias, biodiversidade funcional e serviços ecossistêmicos

Apoio
Rede Raízes da Mata

Polo Agroecológico e de Produção Orgânica da Zona da Mata Mineira

Acervo Biocultural do Grupo Entre Folhas - Plantas Medicinais

Grupo Entre Folhas - Plantas Medicinais

ITCP- UFV - Incubadora de Tecnologias Populares da Universidade Federal de

Viçosa

Fórum Regional de Economia Solidária da Zona da Mata

APG- Associação de Pós-Graduandos da UFV 

OCA- Organização Cooperativa de Agroecologia

NACAB- Núcleo de Assessoria às comunidades atingidas por barragens

Movimento de Ressurgência Puri 

Teyxokawa

Krauma Puky

Associação índígena A'Taxa

Uxo Txori 

STRs- Sindicato dos Trabalhadores Rurais

SINTRAFs- Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar

AMEFA - Associação Mineira de Escolas Família Agrícola

REMA - Rede de Mutirões Agroecológicos da Zona da Mata

APÊTI Agrofloresta

Animais para Agroecologia

ISA- Viçosa - Instituto Socioambiental de Viçosa

ENEP – Escola Nacional de Energia Popular
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MST Zona da Mata - Movimento dos Trabalhadores Sem Terra da Zona da Mata

MAM - Movimento pela Soberania Popular na Mineração

ACOLHAM- Associação Comunitária Liamba Agroecológica da Mata

Rede Sapoqui - Rede de Saberes dos Povos Quilombolas da Zona da Mata 

FOMENE- Forúm Mineiro de Entidades Negras

MMZML - Movimento de Mulheres da Zona da Mata e Leste de Minas 

GENgiBRe (“Relação com a natureza e igualdade de gênero. Uma contribuição à teoria

crítica a partir de práticas e mobilizações feministas na agroecologia no Brasil")

SINSUV - Sindicato dos Servidores da Universidade Federal de Viçosa

AMA - Articulação Mineira de Agroecologia

ABA - Associação Brasileira de Agroecologia 

ANA- Articulação Nacional de Agroecologia 

Frente Parlamentar pela Agroecologia e Agricultura familiar- Mandatos Populares dos

Deputados Federais do PT: Rogério Correia, Patrus Ananias, Padre João e Leonardo

Monteiro.

Pessoas que fizeram a Troca 13 acontecer! 
Nosso muito obrigado! 
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referências 
e estudos

Caderno de Metodologias da ABA 
Caderno de Metodologias - Inspirações e experimentações na construção do conhecimento

agroecológico

Manual Dragon Dreaming
Guia Prático Dragon Dreaming  

Manual World Café
A Dinâmica do World Café
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vídeos 

2010 - 2° Troca de Saberes
A 2° Troca de Saberes

Stand-up: Troca de saberes Semana do Fazendeiro

2011 - 3° Troca de Saberes 
Fé na Terra - documentário sobre a Troca de Saberes 2011

2014 - 6° Troca de Saberes
TV Viçosa - Troca de Saberes

https://base.socioeco.org/docs/d630d9ab58ff88e3b2b3ae1b63e95fed.pdf
https://dragondreamingbr.org/wp-content/uploads/dragon_dreaming_eBook_guia_pratico.pdf
https://dragondreamingbr.org/wp-content/uploads/dragon_dreaming_eBook_guia_pratico.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3116723/mod_resource/content/1/world-cafc3a9.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Rh_y325D0Uc&ab_channel=FernandaViegas
https://www.youtube.com/watch?v=1LyaJKoe-M0&ab_channel=ACSUFV
https://www.youtube.com/watch?v=AO-VaSdppa8&ab_channel=AndrizaAndrade
https://www.youtube.com/watch?v=e4bn_PRV6nU&ab_channel=JornalismoUFV


2015 - 7° Troca de Saberes
Semana do Fazendeiro 2015 - Ato Público | Troca de Saberes

Semana do Fazendeiro 2015 - Troca de Saberes

2015 - 7° Troca de Saberes
Semana do Fazendeiro 2015 - Ato Público | Troca de Saberes

Semana do Fazendeiro 2015 - Troca de Saberes

2016 - 8° Troca de Saberes  
Troca de Saberes 2016 - entrevista com Irene Cardoso

2017 - 9ª Troca de Saberes 
9ª Troca de Saberes UFV - Entrevista Willer Araujo Barbosa  

Avanços e novidades da Troca de Saberes 2017

2018 - 10° Troca de Saberes  
Mayo Pataxó - X Troca de Saberes

2019 - 11° Troca de Saberes 
Cobertura da XI Troca de Saberes/UFV - Gilmar da EFA  

2021- 12° Troca de Saberes
Canal Troca de Saberes 2021
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https://www.youtube.com/watch?v=krtxzSxq1JE&ab_channel=JornalismoUFV
https://www.youtube.com/watch?v=oOM97St5xjc&ab_channel=JornalismoUFV
https://www.youtube.com/watch?v=krtxzSxq1JE&ab_channel=JornalismoUFV
https://www.youtube.com/watch?v=oOM97St5xjc&ab_channel=JornalismoUFV
https://www.youtube.com/watch?v=wRWwCgJdrak
https://www.youtube.com/watch?v=igmpjTst87I
https://www.youtube.com/watch?v=igmpjTst87I
https://www.youtube.com/watch?v=LgTIQuhFcVY
https://www.youtube.com/watch?v=6deaA5CQ7EI
https://www.youtube.com/watch?v=zYe4ensWnpc&list=PL_fdGi7g_TVvwRd2CaUgkQzgBSS9MKibW&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=zYe4ensWnpc&list=PL_fdGi7g_TVvwRd2CaUgkQzgBSS9MKibW&index=6
https://www.youtube.com/channel/UCRGjP9eHZRxwl9-uVCfPNug/featured


ficha metodológica 1

OFICINA DE ESCRITA CRIATIVA

A escrita criativa tem por objetivo

contribuir para um processo de escrita

mais livre, para aqueles e aquelas que se

sentem inseguros em passar para o papel

suas ideias e projetos.

Durante o processo de construção da

Troca de Saberes, a escrita criativa tem por

objetivo contribuir na formação dos

estudantes e pós-graduandos tanto em

seus cursos, como na reflexão sobre a

construção da Troca de Saberes. A oficina

pode também ser um mobilizador para a

escrita de trabalhos acadêmicos para

eventos científicos, a exemplo do

Congresso Brasileiro de Agroecologia.

Pois bem, vamos lá! Para dar início às

atividades de construção da Troca de

Saberes é importante construir uma

imagem sobre o que é a Troca de Saberes.

A base da oficina de escrita criativa leva

em consideração 2 perguntas geradoras, a

serem respondidas individualmente:

Pensamos que essas perguntas podem

nortear o pensamento e ajudar nesse

processo.

Antes das perguntas é importante criar um

ambiente favorável para a imaginação

fazer o seu trabalho. Usar cartazes antigos,

fotos, bandeiras e elementos que lembrem

da Troca de Saberes pode ajudar nesse

exercício. 

o que você precisa saber
para fazer uma oficina de

escrita criativa?

o que é a Troca de Saberes? 
por quê a Troca de Saberes?
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Portanto, o primeiro passo é criar um

ambiente agradável que aguce a memória

da escritora caso ela já tenha participado

de alguma Troca. Caso não tenha

participado, esses mesmos elementos irão

mobilizar possibilidades para os novatos.

Após criar esse ambiente,  introduza a

primeira pergunta e dê as/aos

escritoras/es, três, cinco ou dez minutos de

escrita livre sem interrupção. O tempo

varia de acordo com a disponibilidade. É

importante frisar que a escrita é livre, sem

interrupção: deve-se escrever na

velocidade do pensamento. Sabemos que o

pensamento é mais rápido, então a tarefa é

diminuir o fluxo de pensamentos até que 

 se consiga escrever na medida em que as

palavras vem. Atenção! Não se deve ler o

que já se escreveu! Segue-se em frente, e só

se para quando o tempo acaba. 

Faça uma leitura coletiva dessa primeira

pergunta geradora. Colha as impressões

tanto do processo de escrever, quanto da

imagem que vai se formando sobre a Troca

de Saberes.

Passamos para a segunda pergunta e

repetimos tanto o tempo para a escrita

quanto a rodada de impressões sobre o

escrito. 

Ao final, tente encontrar pontos de contato

entre os escritos, criando uma imagem

sobre a Troca de Saberes. Esse exercício é

também um processo de mobilização da

escrita entre os estudantes, situação

sempre recorrente de dúvidas e

ansiedades. Promover o espaço de

construção da Troca de Saberes como

espaço acolhedor, criativo e envolvente

que atraia aquelas e aqueles que buscam

formas mais coletivas e engajadas para

construir conhecimento.

criando o 
ambiente

hora de escrever

ler junto e 
conversar

partilhe um lanche agroecológico
ao final ou no meio da oficina! 
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Preparar o ambiente: cartazes, flores,

bandeiras e livros ornamentam o espaço

que será feito o encontro. Preparar um

espaço acolhedor e criativo.

Fazer uma roda, organizar os participantes

de maneira que todos se veem e se ouçam

sem esforço.

Ter duas pessoas para fazer a relatoria do

espaço. Uma para registrar somente os

sonhos, e outra para fazer o registro de

todo o encontro e auxiliar no registro dos

sonhos.

Mobilizar de maneira lúdica os sonhos e

expectativas das pessoas. Pode se usar um

vídeo, ou mesmo fotos de Trocas de

Saberes antigas.

      

Começar o círculo dos sonhos com a

pergunta: O que devia ser essa Troca de

Saberes para que no final você possa dizer:

“Sim, estou muito satisfeito por ter

trabalhado neste projeto!”

Cada pessoa fala um sonho de cada vez.

São feitas várias rodadas até que todos

estejam satisfeitos.

Ao final alguém lê todos os sonhos.

É importante organizar os sonhos de uma

maneira que todos tenham acesso. Pode

ser através de uma drive e também de um

cartaz que fique à mostra nos locais de

reunião, para não esquecer o que foi

sonhado coletivamente.

O Círculo dos Sonhos na Troca de
Saberes é muito parecido com o que
propõe o Dragon Dreaming. Por isso
sugerimos que você vá até o guia e
estude na fonte.

Aqui vamos descrever como fazemos:

ficha metodológica 2 

CÍRCULO DOS SONHOS
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ficha metodológica 3 

CONSTRUÇÃO DO TEMA

1 - Mística Inicial: Elaborar um momento

lúdico que traga uma ideia a ser

trabalhada pelo coletivo. Normalmente

essa ideia já vem da comissão

coordenadora. Criar uma mística que

envolva os presentes é muito importante.

2- Após a mística são divididos grupos de 2

a 5 pessoas. Tarjetas são entregues aos

participantes, nas quais eles escreverão

uma palavra que represente a mística e

que traga a essência da sua ideia para a

construção do tema. Após essa rodada as

palavras são apresentadas para o pequeno

grupo.

3 - Agora é hora de cada um elaborar uma

frase e compartilhar com o seu pequeno

grupo. Nesse momento são escolhidas até

no máximo 2 frases que irão para o grupo

maior.

4- Para escolher a frase do grupo menor,

os participantes podem reescrever as

frases caso seja necessário.

5- Cada pequeno grupo apresenta suas

frases ao grupo maior. E essas são levadas

a votação individual. As três primeiras

frases mais votadas podem ser

compartilhadas nas redes sociais para

ouvir mais vozes. 

6- Determine um prazo para finalização e

a frase mais votada é a ganhadora.

A construção do Tema da Troca  promove

muita motivação no grupo:  é um

momento dos participantes trabalharem a

sua criatividade  e sensibilidade, dando a

cara desse coletivo ao evento. É um

momento de estreitamento das relações,

dos participantes colocarem suas ideias a

serviço do todo e dos sonhos que

começaram a tomar forma.

Para a construção do Tema da Troca 
propomos os seguintes passos:
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ficha metodológica 4 

CAFÉ MUNDIAL

O Café mundial é uma metodologia muito

utilizada e divulgada por todo o mundo.

Você pode ter acesso a diversas iniciativas

que falam e descrevem o café mundial pela

internet. 

Adaptamos sua dinâmica para a realidade

da Troca de Saberes de 2022, e a usamos

como forma de socialização ao final do

evento.

Basicamente organizamos uma série de

mesas, separadas para que as pessoas

pudessem se sentar aleatoriamente. Ali,em

cada uma das mesas,  colocamos uma

folha grande como toalha de mesa, e

algumas tarjetas. Com no máximo 7

pessoas em cada mesa foram feitas

perguntas geradoras que nortearam as

discussões dos grupos. 

Os participantes  então eram incentivados

a fazer considerações livres na toalha de

mesa, como desenhos ou palavras soltas.  

As três perguntas geradoras tinham como

eixo trazer os anúncios, denúncias e

reivindicações produzidos durante a Troca

de Saberes. As perguntas foram: 

Quais ações e/ou iniciativas que você traz

ou encontrou aqui na Troca anunciam

avanços para fortalecer a produção de

alimentos agroecológicos, promoção da

saúde e cuidado com o meio ambiente?

Quais projetos ou políticas ameaçam a

construção da Agroecologia na sua região?

Na sua avaliação, quais as prioridades de

políticas públicas ou ações dos

movimentos sociais para o próximo

período?

ANÚNCIOS

DENÚNCIAS

REINVINDICAÇÕES
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A cada pergunta são sistematizadas  duas

tarjetas por mesa com a síntese daquela

rodada de perguntas. Cada rodada de

perguntas dura cerca de 30 minutos. Mas

esse tempo pode ser adaptado conforme a

necessidade. Ao final cada mesa apresenta

a sua tarjeta ao facilitador da metodologia,

que vai organizando os temas que mais

aparecem por eixos. 

Dessa forma o facilitador da metodologia,

ao organizar as temáticas que mais

aparecem, também socializa ao microfone

quais foram os debates mais relevantes. A

socialização termina com essa exposição.

 Para acessar mais informações sobre o café
mundial: https://theworldcafe.com/ 

 Para ter acesso a socialização final da Troca
de Saberes:
https://docs/socializaçãofinalTroca

segue o link!

segue o link!
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ficha metodológica 5 

AVALIAÇÃO FINAL

O momento da avaliação é um momento

delicado e que traz muitos aprendizados

coletivos! Olhar para avaliação com o

coração aberto só nos faz crescer e

amadurecer enquanto grupo. Existem

muitas maneiras de construir uma

avaliação, em 2022 foi essa a escolhida:

Organize o grupo. Se houver mais de 15

pessoas, divida-as em grupos. Seguem-se

dois momentos na avaliação. 

1- De onde você fala 

2- Rodadas de perguntas

Lembrar do processo. Cada um, em cada

uma das suas tarefas executadas, pensa no

caminho que fez durante a construção e

durante os dias da Troca de Saberes, e

avalia as atividades da sua comissão ou GT,

anotando suas impressões em uma tarjeta.

Estavam claras as soluções (função, tarefa,

objetivo do seu trabalho)? Estipulamos

estratégias para chegar às soluções

(tarefas específicas de sua

responsabilidade)? Me identifiquei com

meu propósito?

Como estava a estruturação, o clima das

relações? E o comprometimento de cada

um?

Como foi o desenrolar das funções? Houve

otimização, atraso, trabalho dobrado,

sucesso? As metodologias utilizadas foram

eficazes? Os meios físicos e recursos para

desenvolver as funções estavam

disponíveis?

5 minutos para escrever perguntas e 15

minutos para socializar com o grupo a

cada rodada. É indicado fazer tarjetas

coloridas para cada pergunta geradora:

CONTEÚDO

RELAÇÕES

PROCESSOS

Para acessar a avaliação final da Troca de
Saberes 2022:
https://docs/avaliaçãofinalTroca
 segue o link!
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realização


