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 “A experiência de aprender, não só a teoria, não só a importância e as diversas aplicações e 

vertentes da agroecologia, mas a convivência e harmonia entre diferentes pessoas, diferen-

tes espaços e a natureza, sem dúvidas foi, usando o clichê, enriquecedora. Compreender o 

nosso valor, partilhar experiências e as discussões sobre temas sociais no ENGA e conhecer 

culturas me deu uma direção diferente sobre minhas escolhas e meus tabus, foi uma trip de 

aprendizado, no ônibus, nas palestras, nas conversas com a sociedade local ajudaram a 

compreender o grande problema do não apoio a agricultura familiar e ver quem foi e é 

atingido com o crescimento exorbitante do agronegócio, além de alertar que o combate ao 

agrotóxico não é pontual, é para sempre, é uma campanha a favor do bem estar, do respeito 

ao natural. Agradecimentos á todos que proporcionaram essa experiência!” 

                                                                                                               Abraços Agroecológicos! 
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O Núcleo de Pesquisa e Ex-

tensão Sertão Agroecológico 

(NUPESA), organizou a ca-

ravana rumo ao Congresso 

Brasileiro de Agroecologia - 

CBA em Belém do Pará-PA 

buscando fortalecer a agroe-

cologia em nosso território 

reunindo parceiros de insti-

tuições, movimentos sociais, 

grupos de estudantes dentre 

outros. Tivemos a participa-

ção de alunos da UNIVASF 

dos cursos de Ciências Soci-

ais, Engenharia Agronômi-

ca, Ciências Biológicas e 

Medicina, além de integran-

tes do Grupo Estudantil 

Agroecológico do Semiárido 

(GEASA), alunos do Centro 

Vocacional – CVT – do IF 

Sertão – PE, bem como inte-

grantes do Grupo de Agroe-

cologia Umbuzeiro (GAU)/

alunos da UNEB e professo-

res desta instituição de ensi-

no. Destaca-se também a 

participação efetiva de 10 

agentes de ATER do Institu-

to da Pequena Agropecuária 

Apropriada – IRPAA. A via-

gem até Belém se constituiu, 

sobretudo, em mais um mo-

mento de troca de experi-

ências entre os integrantes 

da viagem, tivemos duran-

te todo o percurso uma 

relação de harmonia e res-

peito entre todos, fortale-

cendo ainda mais nossos 

vínculos e parcerias para 

atuação agroecológica no 

Território do São Francisco 

Baiano e Pernambucano. 

As trocas de experiências 

durante o CBA foram enri-

quecedoras no fortaleci-

mento da Rede Territorial 

de Agroecologia do Sertão 

do São Francisco.  

 

Caravana Agroecológica do Sertão do São Francisco rumo ao  

IX Congresso Brasileiro de Agroecologia  - CBA  
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Fala companheiro! 

Priscila Machado, estudante de  

Eng. Agronômica e membro  do 

Grupo Estudantil Agroecológico do  

Semiárido - GEASA/Univasf. 

 

No segundo ano de publicação, com quatro edições trimestrais, o Núcleo de Pesquisa e Estudos 

Sertão Agroecológico (NUPESA) lança a sexta edição do seu boletim informativo. Essa edição 

faz parte das ações coordenadas pelo núcleo buscando contribuir na construção do conheci-

mento local e promoção da agroecologia no âmbito dos Territórios do Sertão do São Francisco, 

Semiárido Pernambucano e Baiano. Neste número o Boletim destaca a caravana  Agroecológi-

ca da Rede Territorial de Agroecologia do Sertão do São Francisco rumo ao IX Congresso Bra-

sileiro de Agroecologia - CBA que aconteceu em Belém do Pará - PA, Amazônia Brasileira. 

Boletim informativo 

Luís Eduardo, estudante de Ciências 

Biológicas e membro do GEASA/ Univasf. 
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no Brasil, notadamente na Amazônia, onde, conforme autori-

dade do INPE, "nos últimos 40 anos foram derrubadas pela 

guilhotina destruidora, 2.000 árvores por minuto", e que "Já 

desmataram 20% da Amazônia e 30 % do que sobrou é 

"mentira verde". Quadro cruel, que requer de cada um de nós 

uma postura no dia a dia bem mais séria com a vida no Pla-

neta (a começar de nossa casa e do 

nosso redor) do que tem sido até 

aqui. 

 

  

A temática do Congresso, "Diversidade e Soberania na constru-

ção do Bem Viver" foi das mais bem escolhidas e os temas abor-

dados do mais alto valor. A conferência de abertura "O Paradig-

ma biocultural: diversidade e soberania na construção do bem 

viver", proferida por Narciso Barrera Bassols, da Universidade 

Nacional Autônoma do México foi de um valor altíssimo, subli-

nhando aspectos de uma crise sem precedentes. "O mundo con-

temporâneo se encontra no fundo de uma severa crise de diver-

sidade natural e cultural. Ambas as diversidade estão ameaça-

das pelas mesmas causas: as tendências de progresso e moder-

nização sob o modelo de desenvolvimento fundamentado em 

princípios como o da competição, da especialização, da hegemo-

nia e da uniformidade." Foi muito rica também a discussão 

sobre os transgênicos, sobre os agrotóxicos e o desmatamento 
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Realização e Agências de Fomentos:  

: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008321528287 

sertaoagroecologico@gmail.com 

Estudantes do GEASA – Univasf no IX CBA. 

- Boletim Informativo Sertão Agroecologico - Ano II -  Edição 06 

Paulo Pinto, professor da UNEB  - DTCS III  

- Colegiado de Engenharia Agronômica, 

Juazeiro—BA. 

 

Estudantes do IF-Sertão e Univasf durante o IX CBA. 

Apresentação geral dos trabalhos científicos e relatos 

de experiências durante o IX CBA. 

Roda de diálogos durante as apresentações dos trabalhos no  

IX CBA. 
Encontro dos Núcleos de Agroecologia do Brasil durante o IX 

CBA. Destaque para reunião dos Núcleos de Agroecologia do 

Nordeste - Projeto RENDA. 
VII Encontro Nacional de Grupos de Agroecologia - ENGA 

durante o IX CBA. 


