
56Agriculturas  •  v. 10 - n. 1  •  março de 2013

Divulgue suas experiências 
nas revistas da Rede AgriCulturas

www.agriculturesnetwork.org
 Convidamos pessoas e organizações do campo agroecológico brasileiro a divulgarem suas experiências na 

Revista Agriculturas: experiências em agroecologia, na Leisa Latino-americana (editada no Peru) e na Revista Farming 
Matters (editada na Holanda).

Instruções para elaboração de artigos

ACESSE: www.aspta.org.br/agriculturas

Os artigos deverão descrever e analisar experiências 
concretas, procurando extrair ensinamentos que sirvam 
de inspiração para grupos envolvidos com a promoção 
da Agroecologia. Os artigos devem ter até seis laudas de 
2.100 toques (30 linhas x 70 toques por linha). Os textos 

devem vir acompanhados de duas ou três ilustrações (fotos, 
desenhos, gráficos), com a indicação dos seus autores e 
respectivas legendas. Os(as) autores(as) devem informar 
dados para facilitar o contato de pessoas interessadas na 
experiência. Envie para revista@aspta.org.br.

Construção do conhecimento agroecológico:
avanços e desafios institucionais

As instituições oficiais do campo do desenvolvi-
mento rural foram concebidas a partir dos postulados 
de uma ciência que não reconhece o histórico papel de 
agricultores e agricultoras como agentes de produção 
e socialização de conhecimentos. Noções como difusão 
de inovações e transferência de tecnologias consagraram-se 
institucionalmente, revelando o sentido unidirecional da 
comunicação imposto pelos modernos sistemas de pes-
quisa agrícola e extensão rural. Embora essa concepção 
difusionista seja objeto de crítica há mais de três décadas 
em importantes debates nacionais e internacionais, ain-
da são limitados os avanços institucionais voltados à sua 
superação. Atentas à necessidade de mudanças, organiza-
ções de ensino, pesquisa e extensão vêm procurando in-
corporar progressivamente a perspectiva agroecológica 
em seus métodos de ação. A edição V.10, N.3 da revista 
Agriculturas será dedicada ao tema da internalização do 
enfoque agroecológico em processos de construção de 

conhecimentos sobre a gestão dos agroecossistemas 
conduzidos por organizações e redes sociais inseridas 
em dinâmicas de desenvolvimento rural. Para tanto, pa-
rece pertinente perguntar: Quais dispositivos metodo-
lógicos vêm sendo utilizados no sentido de reconhecer 
e mobilizar os(as) agricultores(as) para atuarem como 
atores da construção do conhecimento? Quais os papéis 
assumidos pelas organizações da agricultura familiar nas 
redes locais de inovação agroecológica? Como e em que 
condições a pesquisa científica e os serviços de assis-
tência técnica e extensão rural (Ater) vêm interagindo 
com essas dinâmicas de desenvolvimento? Ao explorar 
essas e outras questões correlatas, esperamos ver des-
tacados ensinamentos-chave para alimentar o necessário 
debate sobre a reformulação dos sistemas de pesquisa 
e extensão. 
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