
 

 

 

Nos dias 12, 13 e 14 de Novembro foi realizado no Centro de Interesse Comunitário da 

Universidade Federal de Alagoas – UFAL em Maceió/AL, o Seminário de Construção do XVI – 

Encontro Regional de Agroecologia do Nordeste com a participação das escolas de Areia/PB, 

Recife-PE, Aracaju-SE, Maragogi-AL, Arapiraca- AL, Murici-AL, Rio Largo-AL e Maceió-AL. 

No primeiro dia do Seminário contamos com a participação da I Caravana Agroecológica e 

Cultural de Alagoas, onde a mesma pode explanar todas as experiências vividas durante os 2 

dias de trajeto pela Zona da Mata Alagoana com os nossos Seminaristas e com toda a 

sociedade que se fez presente no espaço. A tarde houve a abertura do Seminário, com a 

apresentação das escolas e com a fala do companheiro Jairã dos Santos da escola de 

Arapiraca/AL, explanando sobre o histórico dos Encontros Regionais de Agroecologia do 

Nordeste e na noite do mesmo dia, tivemos o espaço de Análise de Conjuntura com o Prof. Dr. 

José Menezes, da Universidade Federal de Alagoas e com a companheirada da Ocupação da 

UFAL, onde dividiram conosco toda a bagagem de luta vivenciada pelos mesmos. 

Na manhã do segundo dia do Seminário tivemos o espaço de Gênero, Negritude e Diversidade, 

onde o espaço de Gênero facilitado pela Profa. Dra. Andrea Pacheco do Curso de Serviço Social 

da UFAL, o espaço de Negritude por Sandra Sena, aluna, negra e militante da causa, e o espaço 

de Diversidade pelo Quilombo Púrpura juntamente com a aluna de Ciências Sociais da UFAL, 

Emily Gabriel. Já no espaço da tarde tivemos nossa Edição Especial do Café com Agroecologia 

com o tema: “Do Velho Chico as Ocupações”, contamos com a participação de Toinho 

Pescador, símbolo da luta pelo Rio São Francisco e de Irmã Rita, representante do Movimento 

de Mulheres Camponesas-MMC e Agricultora assentada no Município de Murici, conceituando 

sobre Agroecologia no estado, e finalizando o espaço com participação da Comissão do 

movimento OCUPA UFAL. No espaço da noite iniciamos a Metodologia para a construção da 

temática do XVI Encontro Regional de Agroecologia do Nordeste, onde homenageamos os 

Grupos de discussão - GD`s, com nomes de símbolos da resistência, da luta e da cultura de 

Alagoas: Dandara, Zumbi, Nise da Silveira e Graciliano Ramos. Os grupos debateram o que 

temos concretizado atualmente na Agroecologia e os objetivos que se querem alcançar com o 

XVI-ERA NE. 

XVI ENCONTRO REGIONAL DE AGROECOLOGIA DO NORDESTE 



O ultimo dia do S.C. de Construção começou com o debate sobre as problemáticas da 

Agroecologia e as formas e os caminhos necessários para mudar essa realidade. Após 

todos os espaços foi retirado o tema do XVI - ERA NORDESTE: "Na rota do Velho Chico: 

A Agroecologia e os Movimentos Sociais na luta contra as opressões no Campo e na 

Academia" diante desse tema iremos retratar toda a nossa cultura local, dos nossos 

ribeirinhos, agricultores e agricultoras, mostraremos a realidade de opressão que 

vivenciamos, onde negros, negras, mulheres, LGBT's são mortos/mortas todos os dias, 

pela intolerância enraizada dentro de nossa sociedade, mostraremos os nossos 

Movimentos Sociais que lutam, dia-a-dia, com preço de sangue, pela terra, pela 

igualdade, pela dignidade no trabalho, por uma sociedade mais justa para todos/todas. 

Por fim, contamos com a Apresentação Cultural do Coco de Roda Xique-Xique de 

Alagoas, encerrando com chave de ouro, o nosso Seminário de Construção. 

Agradecemos à todas as Escolas, a Caravana Agroecológica e Cultural de Alagoas, ao 

Movimento de Ocupações e aos demais estudantes que se fizeram presentes em 

Alagoas, onde cada um/uma deixou uma semente que irá germinar e florescer no XVI 

ERA Nordeste! 

 

“Sou da terra de Zumbi, sou da terra de Dandara, delegação alagoana a nossa luta 

ninguém para!” 

 

Atenciosamente,  

 

Comissão Organizadora do XVI – Encontro Regional de Agroecologia do Nordeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


