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Grupo UVAIA: Discutindo e expandindo a agroecologia dentro e fora da universidade 

O grupo UVAIA (Uma Visão Agronomica com Ideal Agroecológico), situado na FAGRO -  

Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, surgiu no ano de 2003 a 

partir da demanda dos alunos em discutir e praticar um outro modelo de agricultura, que no 

momento não estava comtemplado no currículo do curso. Ao longo dos anos o grupo adquiriu duas 

áreas experimentais dentro do campus: A EBA -  Estufa da Biodiversidade e o SAF - Sistema 

Agroflorestal. Além das atividades práticas que são realizadas nestas duas áreas o grupo realiza 

espaços teóricos onde a agroecologia é discutida tanto como uma ciência quanto como um conjunto 

de experiencias já desenvolvidas por algumas comunidades tradiconais. 

A agroecologia é um campo multidisciplinar que não se limita apenas as ciências agrárias 

mas que também possibilita a integração das mais variadas áreas do conhecimento, sendo assim 

uma ciência complexa e ao mesmo tempo acessível para os mais diversos sujeitos. Para comtemplar 

essa característica importante, que é a diversidade, a organização do grupo acontece de forma 

horizontal, prezando sempre por decisões coletivas mas sem deixar de lado as especificidades dos 

integrantes. 

As atividades práticas também são de grande importância pois possibilitam aos alunos um 

aprendizado complementar ao visto na academia. Embora o manejo agroecológico seja o principal 

interesse do grupo é observado também um grande aprendizado nas práticas agrícolas de base. As 

duas áreas são abertas com o intuíto de estimular a produção de conhecimento cientifico e viabilizar 

a discusão e troca de experiencias entre os alunos. A atuação do grupo também acontece fora da 

universidade, através de projetos de extensão. O trabalho em assentamentos da reforma agrária, 

agricultores familiares, escolas, comunidades tradicionais, entre outros,  pode ser destacado como 

um importante momento onde o grupo pode compreender a realidade desses sujeitos e se questionar 

sobre sua futura atuação profissional.

O grupo conta com o apoio de professores parceiros, bolsistas de iniciação científica e 

extensão, bolsistas voluntários e outros grupos internos e externos a universidade. É graças a essa 

mobilização de esforços que o Grupo UVAIA consegue contribuir de maneira significativa para a 

formação dos alunos, criando uma reflexão sobre o atual modelo agrícola do país e todas as 

questões que permeiam a agricultura e fazem dela uma ciência que vai além da técnica.  


