
SEMINÁRIO DE CONSTRUÇÃO COLETIVA DO  

XV ENCONTRO REGIONAL DE AGROECOLOGIA DO NORDESTE 

Durante os dias 31 de outubro a 02 de novembro, no município de Picuí – PB, realizou-se o 

Seminário de Construção Coletiva do XV ERA Nordeste. O seminário de construção coletiva 

surge com o intuito de proporcionar ao conjunto de escolas que sentirem-se interessadas em 

participar da construção do encontro discutir e debater o caráter, as temáticas, além, claro, de 

pontuar os objetivos e definir os sujeitos alvos que o encontro deverá atingir. Um local onde 

todas e todos tenham voz e vez, onde as escolas possam trazer suas demandas e num debate 

democrático e com espaço para todas pudermos estar somando as diferentes proposições a 

fim de garantir um ERA diversificado e realmente conjunto. 

 

Sexta-feira, 31 de outubro de 2014 

NOITE 

Socialização da avaliação do XIV ERA Nordeste - Mossoró 

Infraestrutura: foi bem avaliada, com pouquíssimos problemas, houve uma boa parceria com a 
universidade e, por isso, os espaços físicos conseguiram ser garantidos, além de alimentação, 
transportes e alojamentos (barracas). Houve um pequeno problema com a tenda de circo 
devido à chuva, porém não prejudicou nenhum espaço. 

Culturais: foram boas. Os horários foram cumpridos e a política da não utilização de "drogas", 
na medida do possível, também. Como foi feito um acordo com a universidade cuidou-se, 
ainda, com o teor político das músicas que foram tocadas nas culturais. 

Secretaria: A secretária conseguiu garantir um bom trabalho de forma que o encontro 
prosseguisse sem grandes problemas, entretanto a política de preços do encontro deve ser 
melhor discutida e avaliada entre a C.O para não sobrecarregar apenas um membro da 
comissão organizadora. 

Metodologia: foi elogiada pelos participantes do ERA, porém deve-se tomar mais atenção a 
metodologia para que ela contemple também os alunos de agroecologia e os movimentos 
sociais. 

Tópicos socializados por ex-coordenadores do XIV ERA NE – Mossoró: Houve grande evasão 
dos participantes nos grupos de base, a falta de presença dos movimentos sociais no processo, 
as plenárias foram desgastante devido ao método expositivo, teve-se um ótimo curso de 
coordenadores e houve, por fim, uma boa avaliação por parte dos participantes referente à 
participação dos agricultores nas palestras. 

 

Articulação paraibana dos estudantes de agroecologia e agronomia 

Felipe Sales 

No nordeste na década de 1950 organizavam-se as ligas camponesas que foram movimentos 
importantes na organização dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, e que tiveram uma 
grande ascensão até 1964, quando o golpe militar foi dado no Brasil. Na organização das ligas 
camponesas, na Paraíba se destacaram dois grandes mártires Margarida Maria Alves e João 
Pedro Teixeira, que deram a sua vida em prol de melhores condições de vida.   



Com o Golpe Militar em 1964, as ligas camponesas passaram por uma imensa desarticulação, 
devido à forte repressão. No contexto paraibano durante o período final da ditadura os 
trabalhadores rurais começaram a perceber a sua dificuldade em diversos aspectos: possuir o 
acesso à terra, possibilidades de viver no semiárido, falta de água, falta de educação, entre 
outras. Como na ditadura militar era proibido o agrupamento de pessoas para discutir as 
questões sociais que eram problemas naquela época, e atrelando-se a uma linha da igreja 
católica mais progressista chamada de teologia da libertação, começa a se organizar na igreja 
católica as comunidades eclesiais de base, que eram espaços de leitura da bíblia, mas com uma 
nova perspectiva a de que o povo precisava se organizar para melhorar as suas condições de 
vida. As CEB’s, com eram chamadas, foram os espaços que durante o tempo da ditadura 
serviram de espaço para organização dos trabalhadores, e principalmente dos trabalhadores 
rurais. 

Essa organização nas CEB’s potencializou a organização dos agricultores em todos os territórios 
paraibanos, no alto e médio sertão, curimataú, cariri, agreste brejo e litoral do estado. Nesses 
espaços eram debatidas as dificuldades que as pessoas enfrentavam no dia-a-dia. 

A partir de todo esse processo organizativo, em 1993 com uma grande seca que assolou o 
semiárido brasileiro e paraibano, a questão da falta de água e de políticas públicas para os 
agricultores, a fome e o desinteresse dos órgãos do governo que tinham a função de dar 
suporte aos agricultores, foi o que provocou o estopim com a ocupação da Superintendência 
de Desenvolvimento do Nordeste – NE – SUDENE, após esse fato os agricultores perceberam a 
importância de estarem unidos e fortalecidos  daí nasce a Articulação do Semiárido Paraibano 
que é um marco importante na articulação da construção da agroecologia no estado da 
Paraíba, que em 1999 junto com outras organizações do Nordeste formam a Articulação do 
Semiárido Brasileiro. 

Todo esse processo de resistência e de luta do povo paraibano foi e é fundamental nas 
conquistas de espaços, que venham a fortalecer o movimento dos agricultores e agricultoras. 
Essa organização culminou em conquistas significativas como a contribuição na construção de 
políticas públicas nacionais, a criação da Lei Estadual das Sementes Crioulas, carinhosamente 
chamada no estado de Semente da Paixão, o dia estadual de combate ao uso de agrotóxico e a 
criação de cursos de agroecologia em todas as instituições públicas de ensino superior do 
estado, cursos esses que estão localizados nas cidades de Lagoa Seca, Bananeiras, Sumé, Picuí 
e Sousa, e que são frutos das lutas dos agricultores e agricultoras em cada território paraibano. 
Hoje, fruto dessas lutas os estudantes de agroecologia se articulam juntamente com o FEAB - 
PB para realizar o XV Encontro Regional de Agroecologia. 

Após a articulação inicial das e dos estudantes de agronomia e agroecologia do estado da 
Paraíba e da participação dos mesmos no seminário de construção coletiva, na comissão 
organizadora, como coordenadores e encontristas do XIV encontro regional de agroecologia, 
foi possível perceber que desencadeou a organização estudantil nos campus que participaram 
desse processo, por isso estamos aqui para construir o XV Encontro Regional de Agroecologia 
do Nordeste. 

 

 

 

Sábado, 01 de novembro de 2014 

MANHÃ 



Construção coletiva dos frutos (experiências exitosas) 

Este espaço serviu para que as escolas presentes socializassem as lutas que vêm realizando em 

suas respectivas cidades/regiões explicitando as vitórias conquistadas. Estas irão compor os 

frutos da árvore. 

Histórico e frutos da experiência da paraíba 

Ranieri – CEOP/ASA 

O assessor trouxe um pouco da contextualização sobre a região semiárida como algumas 
limitações da agricultura no Nordeste são principalmente físicas (solos), relacionadas às 
condições climáticas (alta evapotranspiração). É importante analisar a biodiversidade para 
aprendermos as estratégias de sobrevivência no semiárido (adequações as condições 
climáticas). 

Têm-se a ideia de que o nordeste é uma região miserável, nada além de uma questão 
estritamente política. Precisamos ter clareza que o sistema capitalista que vivemos prega que 
só haverá desenvolvimento em um lugar quando outro for desfavorecido, nessa lógica, 
enquanto reproduzirmos que o nordeste é um local com pouca capacidade de 
desenvolvimento os órgãos governamentais fortalecem o desenvolvimento em regiões como o 
sudeste e sul, visto que são essas as regiões tidas como potenciais.  

É importante perceber que não se faz a agroecologia social sem o acesso à água. O discurso 
reproduzido pela grande mídia sobre a falta de água na região precisa ser reavaliada, uma vez 
que, por exemplo, no município de Frei Martinho a agua é retida em grandes propriedades, já 
em Picuí açudes particulares são construídos com dinheiro público. São esses os exemplos que 
demonstram-nos que não há falta de água, mas sim uma má distribuição dessa. A falta de água 
no nordeste é um mito e precisamos desconstruí-lo.  

Ao perceberem essa problemática no estado da Paraíba os movimentos sociais, bem como 
setores progressistas da igreja católica iniciam a organização camponesa com o intuito de 
denunciar essas práticas, além de reivindicar uma política de otimização de distribuição da 
água. 

A região semiárida é caracterizada por apresentar cerca de 932 espécies. Dessas 148 são de 
mamíferos, 185 de peixes e 107 de repteis. E é essa grandiosa diversidade de espécies que 
têm-nos causado deveras preocupações e servido de alerta em função das fortes 
desestruturações ambientais causadas principalmente pelos intensivos ciclos exploratórios de 
algodão, cana de açúcar, sisal e gado. 

O semiárido enfrenta secas exaustivas e periódicas. Em tempos ocorrem chuvas torrenciais. É 
essa realidade climática que faz-nos reconhecer a importância de buscarmos alternativas que 
contornem todas as situações adversas. A proposta de convivência com o semiárido serviu, por 
exemplo, para enxergarmos o potencial dos lajedos em captar água das chuvas, da 
biodiversidade como forma de manejar melhor nossos agroecossistemas e a necessidade de 
um resgate histórico nas práticas sustentáveis utilizadas por nossos ancestrais para 
conseguirmos otimizar a organização dos nossos sistemas de cultivos.  

A partir de todas essas questões surge em 1993 a Articulação do Semiárido Paraibano – ASA – 
PB, que tem como proposta a mobilização social na perspectiva de trabalhar com tecnologias 
sociais e formas de manejo adaptadas ao uso sustentável da terra, água e biodiversidade do 
semiárido. Nesse processo organizativo de articulação que surge a ASA planeja-se o programa 
de formação e mobilização social para convivência com o semiárido brasileiro, que tem como 
base fundamental a construção de 1 milhão de cisternas no semiárido brasileiro. 



Diante disso a cisterna surge na proposta de potencializar a mobilização social transformadora 
da vida no semiárido. A construção desse programa se dá numa proposta coletiva iniciando 
quando a cisterna chega a casa do agricultor e gera sua independência em relação a água o 
que no semiárido é um forte passo na perspectiva da independência dos coronéis, além de ser 
uma forma de potencializar melhores condições de saúde para as crianças devido a melhor 
qualidade da água.  

O programa de formação e mobilização social para a convivência com o semiárido que foi 
construído pelas organizações articuladas na ASA, propõe também o resgate da mulher no 
semiárido, evidenciando seu valor na organização produtiva, pois a mulher foi e é a que mais 
sofre com a seca. Essa organização das mulheres proporciona a construção de um movimento 
forte onde as mulheres do campo, juntamente com suas famílias, podem ter suas experiências 
socializadas e valorizadas.  

Outras conquistas importantes foram a valorização das sementes da paixão, que são o 
patrimônio genético dos agricultores e agricultoras no estado da Paraíba, que hoje são 
protegidas por lei estadual; os momentos de trocas de experiências entre os agricultores, a 
troca de saberes na perspectiva da construção do conhecimento agroecológico são, sem 
dúvida, conquistas importantes no processo de transição agroecológica pelo qual passa o 
estado da Paraíba. 

A Articulação do Semiárido tem muitos ganhos políticos entre eles destacam-se o P1MC e o 
P1+2, que possibilitam a prática agroecológica no semiárido. São esses programas que 
também auxiliam na produção de alimentos saudáveis, além de fortalecer as lutas políticas.  

Outros frutos consideráveis foram colhidos nesse processo organizativo como à criação do 
CEOP, o fortalecimento da riqueza de conhecimento escondida pelas políticas de combate à 
seca, a lei de sementes crioulas, o intercâmbio de conhecimento, o enfrentamento das 
estruturas patriarcais, etc. 

Hoje podemos afirmar “convivemos com a estiagem e não com a seca”. Seca é o fenômeno 
político, estiagem é fenômeno natural.  

 

Socialização dos frutos 

Inclusão Digital; Escola agroecológica; Grupo Verde de Agricultura Alternativa; Instituo 
Nacional do Semiárido – INSA;  NAESP; Tecnologias para a convivência com o semiárido nos 
programas P1MC e P1+2; Alguns grupos de Agroecologia: CAA; GAC; MAE; NERA MECA; 
Autonomia de mulheres do cariri da PB – Cunhã; FEAB; Lei das Sementes da Paixão; ONG 
Barriguda; Divergem; Numa; COFASPI; Núcleo de extensão Rural e agroecologia – NERA; 
Comissão Organizadora da Semana de Agroecologia; Construção do XV ERA NE; GAJA; Curso de 
Educação Popular e Agroecologia (MAE e MECA); Núcleo de Extensão Agroecológica; CEDUP; 
Vivência da transição Agroecológica; Educação popular no ensino técnico para conscientização 
da agroecologia e a convivência com o semiárido; ASPTA, Gênero e extensão rural comunidade 
quilombola; Cooperativa de Assistência técnica AGEMTE; CEOP; Grupo de Agroecologia 
Caibreiras; Trabalhos sociais envolvendo os processos agroecológicos; GEPPe; Extensão rural – 
diagnostico da produção rural do município de Satuba – AL; EIV’s; Produção Agroecológica 
Integrada Sustentável – PAIS; Articulação do Semiárido – ASA; ENEBIO; Feiras Agroecológicas; 
PA milagres em apodi – RN; tem a tecnologia de reutilização de águas e cinzas na produção de 
forragens e alimentos; articulação paraibana dos estudantes de agroecologia e agronomia; 
ABEEF; MPA. 

 



Construção coletiva das raízes (conjuntura) 

Durante este espaço realizamos uma análise de conjuntura a respeito da agricultura no Brasil, 

com enfoque no Nordeste, como forma de mostrar a realidade a respeito do campo brasileiro. 

As questões aqui levantadas serão as raízes da nossa árvore. 

 

Análise da conjuntura 

Ranieri – CEOP/ASA 

É de fundamental importância que os cursos de agroecologia e de agronomia sejam voltados 

para os agricultores e para a realidade da região, isso é essencial. Entretanto sabe-se dessa 

“cultura de publicações” incentivada fortemente pela academia, onde os sujeitos travam uma 

corrida para engrandecer seus currículos lattes sem preocuparem-se com o reflexo desses 

trabalhos para a comunidade regional. 

Existem alguns entraves em relação ao avanço da agroecologia, oriundos, principalmente, das 

ameaças do neoagronegócio/agronegocinho aos territórios camponeses. Eles avançam 

investindo em diferentes frentes, de acordo, claro, com a potencialidade de cada território. 

Alguns exemplos são a avicultura na forma de integração no Cariri, no Curimataú oriental 

existe a fumicultura, em Bananeiras, no brejo, o monocultivo da banana com altos índices de 

agrotóxicos. Outro aspecto é o programa de expropriação de terras dos agricultores e 

agricultoras com uma política de construção de casas e casebres nas periferias das grandes 

cidades.  

Na região do Curimataú e Seridó há uma outra clara problemática. A mineração expressa-se 

como uma forma do agronegócio que é extremamente danosa à vida camponesa e a transição 

agroecológica, uma vez que os agricultores vendem suas terras para as empresas mineradoras 

que as exploram. Hoje, na região, existem 12 empresas multinacionais de exploração de 

minérios que exploram 12 tipos de minérios diferentes para exportação, além disso, temos o 

polo das olarias de cerâmica com cerca de 30 olarias vermelhas que utilizam por dia mais de 

500m3 de material vegetal da caatinga para a queima.  

A nova expressão do agronegócio ameaçador chega também na instalação dos parques eólicos 

que estão disseminando que a única forma de desenvolver a região é somente se as 

agricultoras e agricultores arrendarem suas terras para a instalação dos parques. Quase 80% 

dos agricultores e agricultoras arrendam suas terras.  

Nessa perspectiva, o curso de agroecologia do IFPB de Picuí, bem como os demais, não 

consegue dialogar com essa cruel realidade. 

 

Grupo de discussões 

Em seguida encaminhamo-nos para os grupos de discussões a fim de aprofundarmos a 
reflexão sobre a atual conjuntura (raízes), dando um maior enfoque na nossa área de atuação: 
a universidade.  

 

Socialização da conjuntura 



No cenário do campo brasileiro permeiam todo o tipo de opressão e diversas políticas públicas 
que não dialogam com a realidade do semiárido. Tem-se como fundamental para mudar tal 
realidade a Educação Popular, apostando na práxis (teoria-prática-teoria) como construção de 
conhecimento a partir do intercâmbio entre o camponês e a academia. Acreditamos na 
extensão rural com enfoque agroecológico como forma de se contrapor a desvalorização da 
identidade camponesa e ao método construtivista que é aplicado no campo sem levar em 
consideração a realidade e a cultura camponesa e que devemos também lutar por projetos de 
extensão que pautem a agroecologia dentro das universidades. 

Fortalecer a solidariedade como princípio básico para a construção da agroecologia, bem como 
a valorização das experiências e dos conhecimentos dos camponeses em detrimento da 
desvalorização das culturas locais e regionais. Fortalecer a agricultura familiar de origem 
quilombola que sofre com grandes ameaças das grandes empresas e do capital (como nos 
casos dos parques eólicos), e garantir acesso às tecnologias e programas sociais que existem, 
cujo acesso é dificultado devido a burocracia.  

Trazemos alguns elementos para a reflexão: a perda da identidade camponesa; o êxodo rural 
na juventude camponesa; a expropriação de terra dos camponeses; as universidades voltadas 
para o agronegócio; o fechamento das escolas no campo; a corrida academicista dos 
professores e estudantes deixando de lado o diálogo com movimentos sociais; o ensino 
tecnicista que apenas visa os números, onde tudo é número inclusive as pessoas; o patriarcado 
no campo; as perdas de valores culturais; a agroecologia como produção orgânica; o 
preconceito com as mulheres no campo na cidade e nas universidades, etc. Tudo isso parte da 
lógica do pensamento hegemônico colocado pelo Agronegócio como forma de se construir nas 
universidades, no campo e na cidade e para destruir a força e o pensamento dos que vivem no 
campo 

Discutir a respeito da educação bancária, como diz Paulo Freire, e trabalhar o profissional nos 
moldes da Educação do Campo buscando uma formação realmente interdisciplinar e 
multicultural. As grandes multinacionais estão se apropriando cada vez mais da Agroecologia, 
reduzindo-a ao cultivo orgânico. 

Visualizamos que são práticas desse modelo hegemônico para distanciar os estudantes, 
futuros profissionais, da realidade camponesa: a ausência de práticas nas universidades com o 
dia-dia do agricultor; a academia que não propicia aos estudantes uma formação voltada para 
a sua realidade e para a sua região, como acontece na região Nordeste onde as universidades 
não formam profissionais aptos a trabalhar no semiárido; a discriminação das mulheres no 
centro das ciências agrárias; a dificuldade de educação em agroecologia; a discriminação da 
diversidade sexual tanto na sociedade como nas universidades; as opressões causadas pelo 
modelo do sistema capitalista; a compartimentalização dos estudantes e da sociedade não 
valorizando a coletividade; a relevância dos trabalhos científicos para a sociedade; a corrida 
pelo lucro monetário e pela ascensão pessoal.  

 

Debate 

Sabemos da importância das políticas de água aqui no nordeste, dentro dessa política temos 

os projetos das cisternas. As cisternas de plástico são uma ameaça a organização da sociedade 

civil em cima do trabalho das cisternas de placas. Depois do movimento ocorrido em Campina 

Grande foi possível barrar o contrato entre o governo e as empresas que produzem as 

cisternas de plástico. Isso foi realizado, pois as cisternas de plástico são ineficientes para a 

proposta de armazenar água no semiárido.  



Se por um lado temos o fortalecimento da proposta agroecológica pela abertura de cursos de 

agroecologia e o espaço que tem-se dado em congressos, por outro, no entanto, temos o 

modelo pedagógico que causa-nos grandes entraves para seguirmos na construção de um 

novo modelo de educação e sociedade. Essa educação bancária nos cursos de agroecologia 

não contempla-nos e continuaremos buscando alternativas a fim de superá-lo. 

São muito claras as imensas novas expressões das investidas do agronegócio aos territórios da 

agricultura familiar camponesa, e só é possível combater essa ofensiva quando 

potencializamos a práxis agroecológica no campo. Essas novas expressões exemplificam-se na 

utilização do milho transgênico pela Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB que faz o 

repasse para que os agricultores familiares possam alimentar seus animais.  

É importante avaliarmos como os três níveis de agroecológica estão se articulando, como 

trazer para dentro do XV ERA Nordeste as experiências sistematizadas dos agricultores 

familiares camponeses e como podemos nos aproximar dos agricultores potencializando o 

combate as expressões do agronegócio que desestruturam os territórios da agricultura 

camponesa. 

A partir de um evento realizado na UFERSA pelas grandes empresas do agronegócio, percebeu-

se que as estratégias que elas possuem não são apenas para enganar as agricultoras e os 

agricultores. O agronegócio está também interessado nos estudantes das ciências agrárias que 

serão os futuros profissionais trabalhadores desse sistema. É difícil fazer o contra ponto, mas é 

necessário proporcionar aos estudantes espaços onde possam conhecer a ASA, as tecnologias 

sociais e que possamos contribuir na formação de profissionais compromissados com a 

sociedade. 

A dificuldade de fortalecer os cursos de agroecologia ocorre a partir do momento que não 

aborda-se a temática nem mesmo no ensino básico das escolas, incluindo as do campo. Isso 

reverbera na baixa oferta dos cursos superiores em agroecologia e no fechamento de um 

grande números de escolas do campo promovidos pelas prefeituras que só lembram-se destas 

de quatro em quatro anos como forma de autopromoção e campanha política. Dentro da ASA 

a Rede de Educação do Semiárido Brasileiro – RESAB tem contribuído muito acerca deste 

debate. É necessário fortalecermos a luta contra o fechamento das escolas do campo. 

O fechamento das escolas do campo refletem na desistência dos estudantes, ora, 

impossibilita-os de ir até a cidade todos os dias para estudar em uma outra escola, abandonam 

os estudos. Pra além disso a retirada do jovem do campo e a transferência desse para a cidade 

leva-o a aprender uma realidade completamente desconexa da sua.  

Precisamos reforçar a ideia de que o campo também é vida e que nele há vida. O rural tem a 

profunda necessidade de voltar a ser um local onde encontremos laser e cultura. Por vezes 

esse é também um fator crucial para que os jovens não tenham a perspectiva de seguir 

morando no meio rural. 

Sobre a nossa formação acrítica e totalmente desconexa das realidades regionais podemos 

lembrar o caso do grande difusionismo da Algaroba no semiárido. A Alagoraba chega ao 

semiárido com a revolução verde, onde, na região do Curimataú, várias áreas da caatinga 

foram dizimadas para o plantio da Algaroba como forma de rentabilidade. Acontece que a 

Algaroba provocou, em um curto espaço de tempo, um grande dano aos reservatórios de água 

e aos lençóis freáticos. Para além disso foi plantada, diversas vezes, em locais inapropriados 

resultando na diminuição de espaços de cultivo para a produção de alimentos. O Nim tem sido 



um outro exemplo desse difusionismo acrítico, portanto inconsequente, e incentivado pelas 

prefeituras para a urbanização das cidades. O Nim é uma planta tóxica que acaba provocando 

a morte de diversos pássaros ao se alimentarem do seu fruto. 

A universidade é um espaço de disputa de consciência e enquanto militantes temos o 

compromisso de disputa-la de fato. Sabemos que a formação dos futuros profissionais das 

ciências agrárias, sobretudo da agronomia, é essencial no processo de transição agroecológica, 

por isso devemos nos manter organizados e lutando na superação dessa educação bancária 

para que tenhamos um egresso realmente apto a trabalhar com o meio rural de forma 

consciente e crítica. 

O Curso de Licenciatura em educação do campo na UFERSA prioriza as pessoas de origem do 

campo e, sem dúvidas, é um ótimo curso. Foi, porém, criado às pressas e possui uma 

insatisfatória estrutura. A problemática maior é que dessa forma deixamos de potencializar a 

educação do campo no campo e passamos a trazer os sujeitos do campo para estudar nas 

cidades, fomentando, como antes comentado, a saída da juventude do meio rural. 

Referente a educação temos ainda o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – 
PRONERA, que tem cumprido um grande papel na educação do campo. 

A universidade está sendo desacreditada pelos agricultores e comunidades do campo, pois os 
“cientistas” buscam o conhecimento destes sem mostrar interesse na solução de problemas 
reais vividos pelos agricultores, ou seja, o feedback e a responsabilidade social dessas 
pesquisas não estão sendo cumpridas pela academia. 

Há uma grande frase que diz o seguinte: “Não deixe que a universidade atrapalhe seus 
pensamentos”. 

É importante fortalecer a ideia da cadeira obrigatória de agroecologia nos cursos de ciências 
agrárias, bem como organizar-se como estudante para construir uma perspectiva 
agroecológica nos espaços da universidade.  

 

TARDE 

Construção coletiva das flores (objetivos) 

Durante o espaço da tarde, dando prosseguimento as atividades realizadas no turno da manhã 

e seguindo na construção da nossa árvore, pensamos em nossas flores.  

As flores representarão quais serão os nossos sonhos/objetivos, ou seja, o que desejamos 

colher como fruto ao final desse XV ERA Nordeste. 

Cada grupo de discussão conversou por cerca de 30 minutos para elencar 5 objetivos. Após 

isso voltamos a grande roda para socializar com o conjunto do grupo e esclarecer/debater os 

mesmos.  

 

Socialização dos objetivos 

Vermelho:  

 Com o intuito de fortalecer a identidade camponesa, promover espaços de formação 

acerca da a educação popular, bem como com a educação emancipatória; 



 Gênero no meio rural: Tratar sobretudo da mulher no meio rural, além de filhos LGBT’s 

dos camponeses, etc.; 

 Promover debates sobre os recursos hídricos (água no semiárido e Rio São Francisco); 

 Inteirar o camponês com o estudante por meio de metodologias participativas durante 

o XV ERA Nordeste, como: espaços nos quais os facilitadores sejam os próprios 

camponeses, linguagem comunicativa para todos os participantes do encontro, etc.; 

 Integrar os estudantes de agroecologia com os outros cursos das ciências agrárias, 

bem como as executivas e federações. 

Azul: 

 Pulverizar o conhecimento agroecológico para todas as áreas do conhecimento como: 

humanas, sociais, exatas, químicas, etc.; 

 Debater acerca da situação da mulher no campo, principalmente no que diz respeito a 

violência, uma vez que a Paraíba é o estado com maior índice de violência no campo 

do Brasil; 

 Fortalecer a base do movimento estudantil; 

 Fortalecer a relação estudante-camponês, bem como a abertura de diálogo entre os 

movimentos sociais-universidade-sociedade; 

 Fortalecer, através dos trabalhos acadêmicos que serão apresentados no ERA, a 

agroecologia voltada à realidade camponesa. 

Amarelo: 

 Fortalecer as relações entre os diversos grupos e universidades do nordeste; 

 Evidenciar a força e a organização do movimento agroecológico (o ato pode ser uma 

grande ferramenta para conquistarmos esse objetivo); 

 Valorizar a formação das bases do movimento estudantil; 

 Potencializar o compartilhamento de diferentes saberes entre todos os sujeitos que 

participarão do XV ERA Nordeste; 

 Promover espaços de desconstrução de toda e qualquer forma de opressão. 

Rosa: 

 Fortalecer o movimento estudantil nos cursos de Agroecologia; 

 Proporcionar a inter-relação estudante-agricultor através de metodologias 

participativas, quebrando a dicotomia academia-campo; 

 Despertar o senso crítico no sujeito que participará do ERA: estudantes, camponeses, 

docentes, comunidade em geral; 

 Fortalecer os movimentos agroecológicos no nordeste através, por exemplo, de 

espaços onde os grupos agroecológicos possam socializar seus êxitos; 

 Promover um resgate sociocultural do nordeste; 

 Socializar e divulgar as políticas públicas voltadas para a agricultura familiar para todos 

que participarão do encontro (regionalizar a lei das sementes da paixão). 

 

Debate 

Sabemos que são diversos os sujeitos que comporão o encontro, dessa forma precisamos 

garantir uma linguagem que torne-se comunicativa para todos.  



A fim de evidenciar a importância do saber empírico e garantir a participação efetiva dos 

camponeses no encontro devemos proporcionar espaços em que os mesmos sejam o 

facilitador. 

A comissão científica, avaliadora dos trabalhos que serão apresentados no XV ERA Nordeste, 

deve priorizar trabalhos que contenham uma linguagem de fácil compreensão e que sejam 

realmente aplicáveis ao cotidiano dos camponeses. Buscar a relação de proximidade da 

universidade com o meio rural.  

Os trabalhos acadêmicos de cunho científico devem contribuir na construção da agroecologia 

no seu contexto macro, ou seja, não restringir a modelos de produção de base ecológica. 

Devemos tratar, no encontro, a agroecologia enquanto ferramenta de transformação social, 

compreendendo os sujeitos enquanto seres humanos que passaram por diversos processos 

socioculturais, não somente como receptores ou produtores de conhecimentos.  

Deve-se trabalhar a violência no campo, retratada por diversas vezes em nossos objetivos, no 

âmbito geral, ou seja, refere-se também a assaltos, latrocínios, utilização de drogas, suicídios, 

etc.  

Garantir no encontro o acesso a tecnologias-sociais. 

 

Construção coletiva do caule (temas) 

Para completar a nossa árvore precisávamos do caule e foi neste momento que o construímos.  

O caule refere-se ao caminho que percorreremos para chegar ao sonhos. Ao termos clareza da 

nossa atual conjuntura (raízes), traçamos o caminho (caule) em forma de temáticas que 

estarão presentes durante todo o encontro para alcançarmos nossos objetivos (flores). 

Cada grupo de discussão ficou responsável por elencar 4 temáticas e, ao voltarmos a grande 

roda, socializar com o conjunto do grupo para que pudéssemos debater/esclarecer o que 

necessário fosse. 

 

Socialização dos temas 

Rosa: 

 Organização social e estudantil; 

 Políticas públicas e tecnologias sociais; 

 Resgate histórico-cultural do nordeste; 

 Educação do campo voltada para a realidade do campo. 

Vermelho: 

 Opressão no campo; 

 Políticas de manejo de água no semiárido; 

 Relação participativa para a construção dos saberes; 

 Agroecologia como ferramenta de formação política na sociedade e no movimento 

estudantil. 



Azul: 

 Gênero no meio rural e o combate a todo o tipo de opressão; 

 Educação no/do campo como ferramenta de transformação social; 

 Fortalecimento do Movimento Estudantil; 

 Intercâmbio do conhecimento acadêmico e o conhecimento do campo: troca entre o 

saber científico e empírico. 

Amarelo: 

 Fortalecimento da educação popular; 

 Combate as opressões; 

 Tecnologias sociais; 

 Fortalecimento da base; 

 Políticas públicas. 

 

Debate 

Faz-se necessário termos um tema que abranja violência e opressão de gênero. Precisamos 

identificar o opressor para que, no momento em que ele se reconheça como tal, comece o 

processo de desconstrução. 

No momento em que abordarmos a temática das opressões precisamos aprofundar o debate. 

Dessa forma devemos ter a compreensão que é necessário garantir o resgate histórico, ou 

seja, como surgiu, quem se beneficia com essas opressões, por quais motivos elas sustentam o 

capitalismo, etc. 

Precisamos avaliar se há a necessidade de limitarmos, no tema, a opressão “no campo”. 

Propõe-se que o tema passe a ser opressões e, ao falar sobre, faça-se o recorte do campo. Não 

há como desligar as opressões da cidade com as do campo, as duas ocorrem cotidiana e 

paralelamente. 

Há motivos claros pelos quais não estaríamos limitando as opressões apenas ao campo ou 

negando todo o tipo de opressão que ocorre na cidade se utilizássemos o tema “opressões no 

campo”. O ERA traz a perspectiva rural, o encontro serve para debatermos, sobretudo, temas 

que tangenciem esse meio.  A necessidade de afirmar opressões no campo surge, pois em 

suma maioria elas são mais violentas e, praticamente, negadas no meio urbano.  

Por entender que as opressões não são reduzidas ao campo precisamos sempre fazer a relação 

das opressões entre campo e cidade. Não negaremos, portanto, as opressões que ocorrem 

constantemente na cidade, reforçaremos, entretanto, as opressões no campo em função de 

ser debatida em menor escala e com diminuta importância no cotidiano. 

Com certeza o ERA não será suficiente para superarmos os debates. Que este encontro sirva 

então como um trampolim para que aprofundemos o debate em todos os temas noutras 

oportunidades. O ERA não é o fim em si mesmo. 

 

NOITE 

Cultural 



Durante o espaço da noite realizamos uma cultural onde cada Grupo de Discussão apresentou 

uma atividade artística para o conjunto dos participantes. Tivemos apresentações de cordéis, 

músicas, poesias e dinâmicas. 

 

Domingo, 02 de novembro de 2014 

MANHÃ 

Construção coletiva dos subtemas 

Durante o turno da manhã, já com os temas norteadores em mãos, após um trabalho de 

síntese realizado pelo GT Pedagógico dos temas apresentados na tarde de sábado pelos grupos 

de discussão, pensamos coletivamente os subtemas que abrangeríamos dentro dos temas 

norteadores do encontro. 

O GT Pedagógico trouxe a proposta de 4 temas gerais: Educação, Agroecologia e Política, 

Agroecossistemas e Opressão no Campo.  

Coube a cada grupo de discussão, dentro de um tema geral, pensar em quarto subtemas e 

especificar as linhas a serem trabalhadas dentro do mesmo. 

 

Socialização dos subtemas: 

Educação (GD Vermelho):  

 Educação popular e organização social:  

 Trabalhar a organização social e inserção política do campo na sociedade 

através da educação popular; 

 Trabalhar a conceituação da educação do campo; 

 Trabalhar como que a educação popular surge como ferramenta social de 

organização dos camponeses; 

 Trabalhar a segurança de trabalho no campo (riscos e cuidados com o 

trabalho) através da educação popular. 

 Educação transformadora na comunicação e extensão rural (VIVÊNCIA):  

 Trabalhar os diferentes conceitos de extensão rural e desconstruir a ideia da 

extensão rural como forma de difusionismo do conhecimento técnico-

científico; 

 Trabalhar a comunicação como uma educação transformadora na produção do 

conhecimento. 

 Cultura como instrumento de educação:  

 Trabalhar o entendimento da cultura enquanto instrumento de educação; 

 Trabalhar a cultura como forma de fortalecer a identidade local.  

 Educação obrigatória x educação libertadora:  

 Trabalhar a contextualização cronológica da evolução dos métodos 

pedagógicos desenvolvidos historicamente; 

 Realizar um comparativo entre as duas, mostrando as linhas de trabalho de 

ambas; 



 Trabalhar a educação libertadora no âmbito geral, ou seja, não restringir-se a 

educação popular. 

Agroecossitemas (GD Amarelo): 

 Convivência com o semiárido:  

 Trabalhar o manejo e uso racional do solo, desertificação, plantas forrageiras e 

a resiliência dos agroecossistemas do semiárido. 

 Sementes crioulas (VIVÊNCIA):  

 Trabalhar com as sementes da paixão; 

 Trabalhar sementes crioulas como um exemplo de economia solidária; 

 Trabalhar a preservação da biodiversidade. 

 Políticas públicas voltadas para a agricultar familiar: 

 Conceituar políticas públicas; 

 Enfatizar a socialização e debate das políticas das águas (grandes obras x obras 

descentralizadas); 

 Trabalhar com as políticas públicas: PLANAPO, PAA, PNAE e PRONAF. 

 Sistemas agroflorestais e permacultura:  

 Conceituar SAF’s; 

 Realizar uma atividade prática. 

Agroecologia e política (GD Rosa): 

 A verdadeira face dos movimentos sociais:  

 Trabalhar com a conceituação de movimentos sociais; 

 Realizar um resgate histórico das lutas dos movimentos sociais, sobretudo dos 

movimentos do campo; 

 Descriminalizá-los em sua totalidade; 

 Trazer as mais importantes lutas que estão sendo travadas nos dias de hoje, 

principalmente no que diz respeito a reforma agrária pautada constantemente 

pelos movimentos sociais do campo; 

 Trabalhar a fim de evidenciar o poder da mídia frente a criminalização desses 

movimentos fazendo um recorte de classes, ou seja, mostrar que a mídia tem 

um lado e é o da burguesia. 

 Movimentos agroecológicos:  

 Trabalhar a conceituação, sua importância e quais foram suas conquistas; 

 Trabalhar agroecologia como ferramenta de transformação social; 

 Esclarecer o motivo pelo qual ela (agroecologia) pode funcionar enquanto 

ferramenta de construção de uma nova sociedade. 

 Resgatar o passado, construir o presente e mudar o futuro:  

 Trabalhar com a introdução ao socialismo (histórico do processo de 

construção do capitalismo, o que são classes sociais, o papel do Estado, 

conceituar o socialismo, propriedade privada, etc.); 

 Trabalhar o capitalismo no campo, ou seja, como o modelo capitalista 

reverbera no meio rural; 

 Debater a conjuntura atual. 

 Formação e organização do movimentos estudantis:  

 Conceituar o movimento estudantil; 

 Realizar um resgate histórico do movimento estudantil; 



 Trabalhar em cima da importância de estar organizado dentro de movimentos 

(dando enfoque as executivas de cursos, coletivos auto organizados e 

movimentos agroecológicos). 

*O campo e suas opressões (GD Azul): 

 Luta de classes como principal origem das opressões:  

 Trazer o recorte da violência física, roubo, latrocínio, drogas, o porquê da 

existência destes e mostrar como estão relacionados a luta de classes. 

 Gênero:  

 Trabalhar acerca da mulher no campo e o feminismo. 

 Diversidade Sexual:  

 Mostrar que, assim como na cidade, o campo também sofre com homofobia – 

políticas públicas. 

 Negritude:  

 Trazer um recorte de raça dentro do campo nordestino, desde a abolição da 

escravidão até os dias de hoje; 

 Relacionar o êxodo rural com as favelas nas grandes cidades trazendo o 

recorte de raça. 

*Obs.: trabalhar origem, consequências e combate as opressões em todos os subtemas; e 

mudar a temática de “Opressões no campo” para “O campo e suas opressões”. 

 

 

Construção coletiva do tema do XV ERA Nordeste 

É chegado um dos momentos mais importantes do Seminário de Construção Coletiva do 

XV ERA Nordeste: a escolha do tema do encontro. Cada grupo reuniu-se com a proposta 

de trazer um tema que contemplasse tudo o que já tínhamos falado durante o seminário 

de construção coletiva. 

 

Socialização dos temas 

Rosa:  

 “Formação sociocultural participativa: resgatando as raízes camponesas” 

O tema foi proposto por entender que o grande diferencial do XV ERA Nordeste será a 

metodologia que, além de garantir uma formação sociocultural participativa, buscará 

resgatar as raízes camponesas ao fomentar a participação dos camponeses como 

facilitadores dos espaços, bem como garantir que a cultura nordestina esteja 

transversalmente em todos os espaços. 

Azul:  

 “Formação sociocultural participativa: resgatando as raízes camponesas” 

O tema foi proposto por entender que o grande diferencial do XV ERA Nordeste será a 

metodologia que, além de garantir uma formação sociocultural participativa, buscará 

resgatar as raízes camponesas ao fomentar a participação dos camponeses como 

facilitadores dos espaços, bem como garantir que a cultura nordestina esteja 

transversalmente em todos os espaços. 



Vermelho:  

 “Agroecologia: potencializando a vida no semiárido” 

Potencializar a vida no semiárido envolve e contempla todos os temas que 

abordaremos no ERA: vida camponesa, vegetal, animal, etc. A ideia principal é mostrar 

que há vida no semiárido e que há maneiras de se viver nele. A palavra potencializar é 

utilizada pela compreensão de já existir vida no nordeste, a agroecologia potencializa-

a, apenas. 

Amarelo:  

 “Agroecologia como ferramenta de transformação política e social” 

O tema foi proposto a partir da análise da finalidade do ERA, de quais frutos 

desejaríamos colher com o evento e por acreditar que a agroecologia é uma 

ferramenta potencial de transformação da sociedade. 

Debate 

Como estamos a procura de um tema para um encontro regional de agroecologia, cabe a nós 

avaliarmos a necessidade de conter no mesmo a palavra “agroecologia”, umas vez que o 

encontro é específico sobre. 

A palavra “vida” torna-se importante ao compreendemos que a agroecologia se contrapõe ao 

“projeto de morte” imposto pelo modelo de produção hegemônico nos dias atuais. 

Para não repetirmos temas dos ERA’s passados podemos evitar palavras que relacionem à 

identidade camponesa. 

Para fins de divulgação o tema torna-se essencial. Agora, é compreensível que, por termos o 

XV ERA praticamente pronto neste seminário, não devemos pensar que o tema guiará o 

encontro, mas sim o inverso. 

Dentro dos temas podemos inserir palavras importantes para todos os grupos, a fim de 

realmente construir um tema coletivo.  

Há uma questão que precisamos avaliar frente a palavra “semiárido”, visto que ela especifica a 

paraíba.  Quando nos propomos a construir um ERA Nordeste não devemos restringir o 

nordeste à Paraíba. 

Com o intuito de otimizar nosso tempo surgiram duas novas propostas de temas: 

“Formação sociocultural: a transformação política e social da vida no semiárido” 

“Formação sociocultural: a transformação política e social no resgate das raízes camponesas” 

 

Após algumas novas adaptações sugeridas pelo conjunto do grupo chegamos a um tema final: 

XV ERA Nordeste: “A Formação Sociocultural na Transformação Política e Social da 

Vida no Campo” 

 

Avaliação das escolas participantes do SCC do XV ERA Nordeste sobre o evento 

Mossoró: a metodologia foi muito boa, dinâmica e participativa, onde todos tiveram 

oportunidade de contribuir no processo de construção. Estrutura muito boa, tudo perto, 



porém houve o problema do banheiro que alagou. Houve, ainda, uma pequena falha na 

comunicação com relação ao horário do jantar no sábado. 

Picuí: Estrutura foi boa, houve apenas o problema do banheiro, alojamento espaçoso e 

próximo da plenária. Metodologia da árvore permitiu a participação de todos os participantes 

do encontro. Dinâmicas, cultural e animação foram boas. Todos os horários foram cumpridos e 

todas as metas alcançadas. 

Areia: Estrutura bem garantida, apenas com problemas na drenagem do banheiro, 

agradecimento a Caíque. Metodologia muito boa, dinâmica e construtiva e garantiu a 

interatividade. Conteúdo bom da assessoria (Ranieri). A metodologia evitou a dispersão.  

Faltou animação por parte da plenária. Pensar espaços de animação no curso de 

coordenadores pra garantir a animação no ERA. 

Bananeiras: Estrutura: o alojamento foi bom, apesar dos problemas do silêncio. Conteúdo: o 

objetivo foi alcançado. Debates não foram desgastantes, não foram prolongados, mas 

garantiram o aprofundamento político do conteúdo. A metodologia utilizada garantiu a 

participação das pessoas que não costumam falar em público, garantiu os horários. Animação 

boa, mesmo que a participação da plenária no última dia tenha sido inferior. 

Alagoas (Arapiraca e Maceió): Estrutura: alimentação muito boa, de negativo só houve o 

problema do banheiro. Metodologia: Contemplados nos temas abordados, pontualidade muito 

boa. Ótima receptividade. 

Lagoa Seca: Metodologia ótima, boa integração dos grupos, debates ricos, mas em alguns 

momentos houve falta de objetividade nos diálogos. Estrutura ótima, porém houve problemas 

nos banheiros de banho e de resíduos. Com relação a animação, a plenária não contribuiu com 

a animação. 

Sousa: Negativo: falta na comunicação em relação ao local de realização do Seminário. 

Positivo: Metodologia aplicada foi ótima (participativa e objetiva). Horários e metas 

cumpridos. Mística e interação boas. Com relação a estrutura: ótimo local da plenária e boa 

alimentação. 

Natal: Metodologia democrática, clara, prática, objetiva e de fácil entendimento, construtiva e 

menos cansativa e respeitosa. Negativo: disciplina em relação aos horários, capacidade 

agitativa (visto que animação garante muito a disciplina), as místicas podem melhorar. 

Estrutura: único ponto negativo foram os banheiros. 

Sumé: Contemplado pelas escolas anteriores. Caíque garantiu a solução de problemas que 

foram surgindo no decorrer do seminário. Negativo: banheiros (imprevisto). 

CR (Fortaleza) e CN (Santa Maria): Contemplado por todas as escolas. Muito contente com a 

metodologia e com a C.O. que agarrou de fato a construção do ERA. Avaliamos que houve um 

pequeno problema quando os participantes deixaram de participar da cultural do seminário de 

construção e foram a outras festas na cidade, precisamos garantir a integração da cultural e 

despertar a vontade dos encontristas de ficarem nela. Houve, ainda, um problema grave de 

um caso de machismo nos bilhetes do “correio do amor”, mas que em seguida fora 

solucionado. Precisamos, cotidianamente, desconstruir atitudes opressoras em nosso meio. 

Fizeram-se presente no Seminário de Construção Coletiva do XV ERA Nordeste, realizado no 

período de 31/10 a 02/11 de 2014, na cidade de Picuí – PB as escolas:  



Paraíba: Areia, Picuí, Bananeiras, Lagoa Seca, Sumé e Sousa. 

Rio Grande do Norte: Natal e Mossoró 

Alagoas: Arapiraca e Maceió 

Bahia: Vitória da Conquista 

Ceará: Fortaleza (Coordenação Regional 5) 

Rio Grande do Sul: Santa Maria (Coordenação Nacional) 

Totalizando o número de 64 participantes 

 

Agradecemos a todas e todos que fizeram-se presente neste Seminário de Construção Coletiva 

do XV ERA Nordeste. Não há dúvidas que só conseguimos cumprir e superar nossas 

expectativas com a colaboração de cada um e cada uma. 

  

 

 

“É melhor morrer lutando do que morrer de fome.”  

Margarida Maria Alves 
 

 

 

Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil - FEAB 
Movimento Agroecológico - MAE 

Movimento de Educação do Campo e Agroecologia - MECA 
Núcleo de Extensão Rural e Agroecologia - NERA 

Núcleo de Estudos em Agroecologia - NEA 
Centro Acadêmico de Agroecologia UFCG - Sumé 

Núcleo de Estudos em Agricultura Ecológica do Sertão Paraibano - NEAESP 
 

Comissão Organizadora do XV ERA Nordeste 
 

Coordenação Regional 5 da FEAB 
 

Coordenação Nacional da FEAB – Gestão UFSM 2014/2015 
“Sou estudante de Agronomia, sou FEAB!”  

 

 

Areia – PB, 16 de novembro de 2014 


