I ENCONTRO NACIONAL DE GRUPOS DE
AGROECOLOGIA – I ENGA
5 à 14 de novembro de 2009 – Curitiba - Paraná
Primeiramente, gostaríamos de nos redimir diante do atraso da edição deste
repasse, estas semanas vem sendo um tanto atarefadas visto a urgência de estarmos
agilizando algumas questões estruturais e de financiamento para o evento.
No ultimo dia 8 de agosto, estivemos reunidos com representantes da Via
Campesina do Paraná e discutindo alguns assuntos relacionados ao VI CBA e II CLAA,
bem como, ao I Encontro Nacional de Grupos de Agroecologia “ENGA”.
Primeiramente, realizamos um breve resgate do que foram os EBAA’s, onde
se seguiu com uma analise de conjuntura do congresso, que pretende apresentar-se
como um grande espaço para debates de apresentação de trabalhos científicos.
Diante desta analise, percebemos que era importante que além dos
estudantes, que já vem conseguindo uma modesta participação no congresso,
houvesse também uma maior inserção de agricultores, Faxinalenses e Quilombolas
tradicionais, seja através da Via, Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra,
Movimento dos Atingidos por Barragens e demais movimentos sociais que discutem
Agroecologia, de forma a realmente discutir a construção de práticas de agricultura
alternativa e ecológica que se viabilizem concretamente como uma alternativa ao atual
modelo agrícola predominante, para dessa maneira criar condições para discussões
que possam ir além de um mero debate de apresentação de trabalhos científicos.
Sendo assim não só a Via Campesina, mas também nós estudantes,
sentimos a necessidade de estar interferindo nesse espaço que é o congresso
brasileiro de agroecologia. Nesse sentido, a Via Campesina já vinha discutindo e
conversando com a CO do CBA para encontrar formas de enviar uma delegação de
estudantes das escolas de agroecologia do Paraná, que hoje são 3, bem como da
ELAA, cujo o curso já se enquadra como de ensino superior, somando assim 4, além
disso, mais 100 internacionalistas da América latina.
O que se pretende então é somar este publico de 200 estudantes de
agroecologia, mais os 100 internacionais com o publico de estudantes já esperado
para o encontro, porém, mantendo as características já propostas para este encontro,
de forma a conseguir com estes públicos diferentes mas que compartilham o mesmo
objetivo, trabalhar em conjunto nesta grande convivência Agroecologica que será o
ENGA, o que analisamos culminar em uma grande e rica troca de experiências.
Com isso, o encontro vem a tomar uma maior dimensão, exigindo uma melhor
infra-estrutura e organização, o que já vem sendo pensado e discutido na CO ENGA
Curitiba, bem como, articulado com a CO do VI CBA e II CLA.

CONVOCATÓRIA - II Pré – ENGA
18 à 20 de setembro de 2009 – Curitiba - Paraná
Diante da atual conjuntura e das dimensões que o I ENGA vem tomando, a
Comissão Organizadora do I ENGA Curitiba, que hoje é composta por diversas
organizações, decide adiar o II Seminário de Construção do I ENGA (II PréENGA), antes prevista de 4 a 7 setembro, e agora confirmado para 18 a 20
setembro, com o intuito de promover uma metodologia e infra-estrutura mais
adequada para conduzir o II Pré-ENGA, e também levando em considerações as
condições de agenda, visto que a partir da data desse repasse, pouco tempo teriam
os estudantes para se mobilizarem para primeira proposta de data.
Convocamos a todos os membros de Grupos de Agroecologia (GA´s)
para participarem do II Seminário de Construção do I Encontro Nacional de
Grupos de Agroecologia, denominado II Pré-ENGA.
O I ENGA vem sendo efetivamente construído desde a Reunião dos GA´s no
Fórum Social Mundial, em janeiro de 2009 em Belém/PA. Posteriormente foi realizado
o I Pré-ENGA, na UFRuralRJ em Seropédica, dos dias de 19 a 21 de junho que
apontou a necessidade de um último Seminário de Construção Coletiva, a fim de
deliberar os pontos finais do Encontro, como metodologia, espaços e comunicação.
É de muita importância a participação de todos interessados neste
seminário, pois tratam-se de deliberações "chave" no encontro.
Ainda não formulamos uma proposta de grade para o II Pré-ENGA, porém já
temos a data e local confirmados, de 18 a 20 de setembro na ESCOLA LATINO
AMERICANA DE AGROECOLOGIA – ELAA, município da Lapa/PR, cerca de 60 Km
de Curitiba/PR. É importante que os participantes do II Pré-ENGA estejam em
Curitiba/PR já dia 17 a noite, para que possamos nos deslocar para a ELAA.
Pedimos que avaliem a proposta dos estudantes formulada no I Pré-ENGA,
na UFRuralRJ, e também a proposta de construção conjunta com a Via Campesina
(segue abaixo). É importante que sejam construidas propostas para serem
apresentadas no II Pré-ENGA, principalmente no que diz respeito a metodologia,
atividades práticas, nomes de possíveis palestrantes, alimentação, troca de
experiências e intervenção nos congressos.

Proposta dos Grupos de Agroecologia presentes no I
ENGA – UFRuralRJ
19 à 21 de junho de 2009 – Seropédica – Rio de Janeiro
OBJETIVOS PRIMÁRIOS
Realizar um evento que propicie espaços de intercambio entre os Grupos de Agroecologia
do Brasil, com o intuito de formar uma rede entre os mesmos, bem como dar continuidade aos
próximos ENGA's. E ainda, tirar um posicionamento dos grupos frente ao VI-CBA e II-CLAA.
OBJETIVOS SECUNDÁRIOS
- Abordar todas as dimensões da Agroecologia
- Discutir a conjuntura da Agroecologia.
- Resgatar o histórico do Movimento da Agroecologia, enfatizando os GA´s.
- Discutir a relação dos GA´s com os movimentos: social, estudantil, .
- Proporcionar atividades práticas aos participantes.
- Discutir o papel da Extensão.
- Facilitar a inserção dos agricultores no VI-CBA/ II-CLAA
OBJETIVO DOS ESPAÇOS:
Apresentação dos grupos (expositivo) :
Histórico (surgimento, desafios);
Experiências relevantes;
Atuação (Extensão, Movimentos Populares, etc.);
Forças, ameaças, oportunidades e fraquezas;
Resgate do Movimento da Agroecologia com ênfase nos GAs e Encontros (expositivo):
Contextualização (Formação dos grupos, encontros, congressos...);
VI CBA / II CLAA (inicio expositivo - GEAE, seguido de debate em grupos)
Comissão Carta;
Apresentação questão VI CBA / II CLAA;
Levantar intervenções/ ações para o VI CBA / CLAA (ATO, Manifestação);
Articulação dos grupos (expositivo – ANA e/ou ABA, seguido de discussão em grupo sobre a
Rede):
Consolidação de uma Rede;
Banco de dados;
Formação de Grupos de Agroecologia;
Mapeamento;
Plenária Final:
Continuidade ENGA;
Ato CBA;
Avaliação do Encontro;
Encaminhamentos;

Proposta dos Grupos de Agroecologia
presentes no I ENGA – UFRuralRJ
19 à 21 de junho de 2009 – Seropédica – Rio de Janeiro

PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO:

Proposta para participação de camponeses e estudantes da
Via Campesina e Grupos de Agroecologia no VI Congresso
Brasileiro de Agroecologia e II Congresso Latino-americano
de Agroecologia












ENGA – Encontro Nacional de Grupos de Agroecologia de 05 a 09 de novembro de
2009; preparação dos grupos de agroecologia, escolas técnicas (Via Campesina) e
universidades, com objetivo de estudo e integração a partir de troca de experiências,
exposições, debates e oficinas práticas e culturais para a participação no VI CBA e II
CLA;
VI CBA e II CLA - um momento de exposição da Via Campesina sobre “Educação,
Sementes, Agroecologia e Soberania Alimentar” durante a programação oficial do VI
CBA e II CLA;
Homenagem à pesquisadora Ana Primavesi, com entrega de medalha do senhor
governador do estado do Paraná, Roberto Requião, durante a programação oficial do
VI CBA e II CLA;
Conferência Latino Americana: “As Sementes e a Soberania Alimentar dos Povos” no
dia 13 de novembro de 2009 no futuro Centro de Pesquisa e Conservação da
Agrobiodiversidade da Agricultura Camponesa em Santa Tereza do Oeste - PR;
aproveitando a participação de cientistas, agricultores, personalidades, estudiosos,
estudantes no VI CBA e II CLA, realizaremos uma conferência para um publico
estimado de 500 pessoas durante a manha e na parte da tarde visita as instalações
do centro;
Conferência Latinoamericana: “Cuidando da Terra, Cultivando a Biodiversidade e
Colhendo Soberania Alimentar” no dia 13 de novembro de 2009 na Escola
Latinoamericana de Agroecologia na Lapa-PR; esta atividade tem como objetivo
apresentar e propagandear o projeto político-pedagógico da ELAA, e visitar as
experiências agroecológicas do assentamento Contestado. Uma grande conferencia
com publico de ate 300 pessoas na parte da manha e saídas a campo na parte da
tarde;
Ato político de inauguração do monumento Valmir Mota de Oliveira – Keno Vive, no
futuro Centro de Pesquisa e Conservação da Agrobiodiversidade da Agricultura
Camponesa em Santa Tereza do Oeste-PR no dia 14 de novembro; ato massivo com
a participação de aproximadamente 2000 pessoas (SC, RS, PR, SP e países como
Paraguai) para: propagandear o projeto da Via Campesina, reconhecer a
solidariedade recebida do mundo todo e confraternizar com almoço festivo e
distribuição de mudas e sementes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
PROPOSTA DE LOCAL:
A proposta é que o local possibilite alojamento e alimentação a baixo custo
aos participantes do I ENGA e dos respectivos congressos, e também disponha de
infra-estrutura necessária para realização das atividades propostas. Porém, o local
até então destinado ao acampamento, é muito longe do local onde ocorrerão os
congressos, necessitando de recurso para aluguem de ônibus, combustível e
previsão de 1 hora de ida e 1 hora de volta em nossa programação.
Também com a proposta de estamos somando junto com a Via Campesina
e escolas de Agroecologia, a expectativa de participantes aumentou
consideravelmente, e o planejamento estrutural também teve que ser atualizado as
novas demandas.
Atualmente, estamos em negociação com algumas áreas particulares e
escolas estaduais ao entorno do local onde ocorrerão os congressos.
Adiantamos desde já, que estamos avançando no que diz respeito a essas
questões, sendo que uma área já esta garantida, e temos o apoio da Comissão
Organizadora do VI CBA / II CLAA para construir esse espaço. A comissão de
capitação de recursos da COENGA está trabalhando para que possamos, além do
local, estar disponibilizando a infra-estrutura de alimentação, cozinha, banheiros,
materiais para oficinas, transporte (se for o caso), som, tendas para alojamento e
plenária.
METODOLOGIA DOS ESPAÇOS:
A maior parte da metodologia dos espaços será decidida no II Pré-ENGA,
justificando a importância da participação de todas as organizações do Brasil, com
suas propostas e contribuições.
ATENCIOSAMENTE
COMISSÃO ORGANIZADORA DO I ENGA - CURITIBA/PR

