
Salve, salve, povo bonito da agroecologia 

desse Brasil!  

É com muita alegria que compartilhamos 

com vocês a primeira edição do jornal da 

nossa rede!  

Somos a REGA – Rede de Grupos de Agroeco-

logia do Brasil. Nossa rede começou a ser 

articulada em 2009, lá no Fórum Social Mun-

dial em Belém/PA, e desde então espalhou 

raízes pelo Brasil, articulando diversos gru-

pos, coletivos, sítios, ecovilas e indivíduos 

que trabalham com a Agroecologia. Realiza-

mos mutirões, debates, semanas de estudos, 

e muitos, muitos encontros, nossos queridos 

ENGAs e ERGAs! 

Nessa edição trazemos algumas informações 

sobre nossos próximos encontros regionais 

do Sul e Sudeste, e lançamos o chamado para 

a construção do próximo Sementário e do 

nosso décimo encontro nacional – o X ENGA! 

Além disso, contamos um pouco sobre o pro-

jeto Kombosa me Carrega, uma viagem de 

Kombi por experiências agroecológicas do 

Brasil, e sobre dois dos grupos que partici-

pam da nossa rede: Gira Sol, de Rio Claro/SP 

e Kapi’xawa, de Alegre/ES. Na seção 

“PARTILHA”, contamos um pouco sobre co-

mo foi a atividade “Agroecologia, Alimenta-

ção e Nutrição - Tecendo Diálogos”, organiza-

da pelo coletivo Balaio Cerrado no ano passa-

do, e na seção “AGENDA” trazemos o convite 

para a IV Semana de Agroecologia da UFRJ, 

que deve acontecer no segundo semestre 

desse ano, e para as atividades que estão 

acontecendo esse mês no Sítio Brotando a 

Emancipação, em Cascavel /CE - onde rolou 

nosso primeiro encontro regional dos grupos 

do Nordeste.  

E como a gente não quer só comida, a gente 

também quer diversão e arte, pra finalizar 

trazemos a letra de uma música que fala so-

bre Agroecologia! 

O que queremos é continuar tecendo nossa 

teia, conhecendo e articulando mais pessoas 

e suas experiências em agroecologia. Espera-

mos que esse pequeno jornal seja mais uma 

ferramenta para isso, no nosso trabalho de 

formiguinha.   

Aproveite a leitura! 
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REGA CONVOCA  

Essa é a sessão para fazermos nossos chama-

dos e convites para as construções das ações 

da rede. O primeiro e mais importante é: 

 

 

 

Quem topa receber a décima edição do nos-

so Encontro Nacional?  

Ao comemorarmos 10 anos de existência da 

nossa rede, seria maravilhoso articularmos 

um encontro bonito, diverso, acolhedor e 

que traga renovação, aprendizados e bons 

questionamentos.  

Onde foram os outros encontros? 

I ENGA - Curitiba/PR  

II ENGA - Aldeia Velha/RJ 

III ENGA - Fortaleza/CE 

IV ENGA - Viçosa/MG 

V ENGA - Porto Alegre/RS 

VI ENGA - São Carlos/SP 

VII ENGA - Belém/PA  

VIII ENGA - Bananeira/PB  

IX ENGA - Brasília/DF  

Os ENGAs costumam reunir cerca de 500 

pessoas por 4 ou 5 dias, em atividades auto-

gestionadas, oficinas, rodas de conversa, mu-

tirões, apresentações culturais, plenárias, 

entre outras atividades. Para receber esse 

encontro o mais importante é ter um coletivo 

que já conheça um pouco da dinâmica dos 

encontros da REGA, e alguns braços e cora-

ções dispostos a sonhar e realizar o encontro,  

preparando local, programação, alimentação, 

estruturas, etc.   

A organização prática do evento fica princi-

palmente sob a responsabilidade da comis-

são organizadora local, mas membros mais 

antigos da rede sempre estão dispostos a 

ajudar com boas sugestões e braços nos pre-

parativos finais alguns dias antes do encontro 

começar. Dá trabalho, mas é uma construção 

recompensante, que traz muitos frutos! 

VAMOS NESSA? 

Para saber mais sobre os encontros anterio-

res, entre no nosso blog! O endereço e de-

mais informações de contato estão reunidos 

na última página do jornal.  

 

VI SEMENTÁRIO 

O Sementário é um encontro menor que a 

REGA tem articulado anualmente, com o ob-

jetivo de organizar a rede internamente.  

Nesse encontro, participam apenas alguns 

representantes de cada estado, somando 

cerca de 50 pessoas.   

No Sementário, as atividades não são tão 

“práticas” quanto nos ENGAs, mas são ativi-

dades de planejamento e organização que 

tornam nossa rede mais coesa e forte, possi-
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bilitando ações futuras cada vez mais efe-a 

tivas e coerentes.  É nesse encontro que 

conseguimos nos aprofundar nos nossos ob-

jetivos, debater princípios gerais e critérios 

para que as decisões sejam sempre tomadas 

de forma justa e horizontal. É um encontro 

mais tranquilo de se organizar, e que é essen-

cial para a articulação dos ENGAs que se 

aproximam - nesse encontro alinhamos como 

a rede está nacionalmente se preparando 

para fortalecer o grande Encontro Nacional 

que aparece no horizonte.  

Onde foram os últimos Sementários? 

I Sementário - Rio de Janeiro/RJ 

II Sementário - Antonina/PR 

III Sementário - Caxambu/MG 

IV Sementário - Tracunhaém/PE 

V Sementário - Botucatu/SP 

Todos esses encontros foram muito impor-

tantes tanto para o crescimento da rede 

quando para quem participou.  São dias in-

tensos de reflexão e planejamento, como o 

preparar de um plantio, que quando bem 

feito sempre gera flores e frutos.  

Quem topa encarar mais um sementário 

conosco? Entre em contato pela lista de e-

mails, blog, carta ou sinal de fumaça - tudo 

explicadinho lá na última página do jornal! 

 

 

 

 

 

Roda de conversa, música e preparo de alimentos no IV 

Sementário no Sítio Ágatha - Tracunhaém PE.  (2016) 

ENCONTROS 

Nessa seção contamos um pouquinho sobre 

os eventos que estão por acontecer! Os pró-

ximos são dois Encontros Regionais, a acon-

tecer no Sul e Sudeste. Anote na agenda!

III ERGA-SUL 

¨ Agroecologia e Movimentos Sociais - 

Unindo Juventude e Ancestralidade¨ 

ONDE? Antonina/PR 

QUANDO? Dia 8 ao 12 de Agosto de 

2018 

O litoral do Paraná recebe o ERGA-Sul deste 

ano! O evento será realizado no acampamen-

to José Lutzenberger, que é vinculado ao MST 

(Movimento dos Trabalhadores Rurais sem 

Terra). Localizado na região que compreende 

o maior contínuo de Mata Atlântica, o acam-

pamento é exemplo na implementação de 

Sistemas Agroflorestais em áreas degrada-

das. Há cerca de dez anos o projeto Agroflo-

restar capacitou os acampados na implemen-

tação de tais sistemas e atualmente - onde 

antes havia pastos para búfalos - temos áreas 

produtivas que são referência por regenerar 

a fisionomia da vegetação local. Em 2017 o 

acampamento foi contemplado com o prê-

mio Juliana Santilli, na categoria “ampliação e 

conservação da agrobiodiversidade”. 

A organização do evento conta facilitação do 

grupo CCA ( Centro de Convivência Agroeco-

lógica), que maneja um horta comunitária na 

cidade de Matinhos, assim como com estu-

dantes da UFPR Litoral, ELAA (Escola Latino 

Americana de Agroecologia), membros do 
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acampamento e militantes da agroecolo-aa 

gia da região. 

A expectativa é que o evento reúna cerca de 

400 pessoas nos 4 dias de evento.  

Para mais informações 

ergasul2018@gmail.com 

 

III ERGA-SE  

ONDE? Guapimirim/RJ 

QUANDO? 14 à 18 de novembro de 2018 

Durante o II ERGA-SE, devido à forte presen-

ça de grupos do Rio de Janeiro, principalmen-

te da UFRJ, foi decidido que o III ERGA-SE 

seria realizado no RJ e sediado pela Rede de 

Grupos de Agroecologia da UFRJ em 2018. 

Um dos principais objetivos do evento é visi-

bilizar os discursos e as práticas dos grupos e 

movimentos sociais contra-hegemônicos das 

metrópoles, colocando-os como centrais na 

discussão de um novo modelo de cidade a 

partir de uma perspectiva agroecológica. O 

tema central do encontro será “ERGA-SE pe-

las Metrópoles com a Agroecologia”. 

O estado do Rio de Janeiro possui uma agri-

cultura urbana consolidada que resiste há 

séculos às pressões da urbanização. O princi-

pal desafio vivido pelos agricultores urbanos 

é a invisibilidade materializada  inexistência 

de atividade agrícola nos planos de gestão 

dos municípios. De acordo com o Cen-

so Agropecuário do IBGE de 2006, a atividade 

no estado está contabilizada num total de 

3.764 agricultores familiares, número aquém 

do estimado por prefeituras e outras institui-

ções. Alguns municípios declaram taxas ofici-

ais de 100% de urbanização, como é o caso     

aadas cidades do Rio de Janeiro, Queimados 

e Japeri, o que faz com que grande parte dos 

agricultores, segundo a legislação, sejam con-

siderados como residentes em área urbana, o 

que inviabiliza o acesso à progra-

mas direcionados à agricultura familiar e 

acarreta o pagamento de mais impostos. Esse 

isolamento acaba por privar os agricultores 

do acesso às políticas públicas relevantes à 

sua categoria (como o Programa de Aquisição 

de Alimentos - PAA e o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar - PNAE), bem como re-

sulta que não sejam contemplados por uma 

assistência técnica de qualidade. Vale ressal-

tar que a agricultura produzida nas áreas 

urbanas e periurbanas ainda é majoritaria-

mente caracterizada pelo uso excessivo de 

agrotóxicos e fertilizantes sintéticos, apesar 

de algumas experiências exitosas voltadas 

para a transição agroecológica estarem em 

andamento no estado do Rio de Janei-

ro, como por exemplo de grupos ligados à 

Rede Carioca de Agricultura Urbana (Rede 

CAU), parceira no evento. Ao se superar es-

ses desafios, estar inserido agroecologica-

mente numa metrópole ou próximo a ela 

pode trazer muitos benefícios aos produto-

res. Há uma grande demanda de alimento na 

cidade, que poderia priorizar o consumo da 

agricultura local, sem o uso de agrotóxicos. 

Outro desafio é o escoamento da produção, 

ou seja, fazer chegar os alimentos aos consu-

midores, e este se torna mais fácil com 

a visibilidade e a proximidade geográfica en-

tre produtores e consumidores e inclusive 

pode reduzir os preços dos mesmos. Portan-

to, estreitar a relação produtor-consumidor, 

eliminando a necessidade da logística 

de grandes mercados (altamente dependente 

de atravessadores), e aumentar a sua visibili-

dade só pode trazer benefícios para todos, 

pois o produtor tem a garantia de venda de 

seus produtos e os consumidores, por sua 
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vez tem acesso a alimentos sem agrotóxi-aa 

cos e mais frescos, de confiança e por preços 

mais acessíveis. Neste sentido, vale destacar 

o crescente número de feiras organizadas por 

grupos de agricultores familiares no Brasil, 

onde o sucesso de uma feira impulsio-

na iniciativas em outras partes. Mais do que 

um ponto onde os agricultores podem co-

mercializar seus produtos, as feiras agroeco-

lógicas revalorizam a agricultura familiar co-

mo modo de produção e dão visibilidade à 

uma atividade agrícola fortalecida e resisten-

te à expansão urbana nos municípios. 

Um exemplo de uma iniciativa bem-sucedida 

neste âmbito é a Feira Agroecológica da 

UFRJ, que ocorre semanalmente na Cidade 

Universitária. As famílias participantes no 

momento são maioria integrantes da AFOJO - 

Associação de Produtores Rurais, Artesãos e 

Amigos da Microbacia do Fojo, localizada 

em Guapimirim, mas esta feira conta tam-

bém com a presença de agricultores e grupos 

da Economia Solidária. 

A Rede de Agroecologia da UFRJ atua junto a 

agricultores de Guapimirim desde 2009, for-

talecendo a consolidação da agroecologia 

dentro do município, com visibilidade na Se-

cretaria de Agricultura e Sindicato de Produ-

tores Rurais de Guapimirim. Foi escolhido 

então sediar o encontro neste município pe-

las características complementares de apre-

sentarem parcerias consolidadas e infraestru-

tura para uma experiência notável em agroe-

cologia para os participantes do encontro e 

pela proximidade da cidade do Rio de Janei-

ro, o que viabiliza a realização de vivências no 

contexto urbano. Além dessas características 

que fortalecem a agroecologia nesse municí-

pio que sediará o evento, serão realizadas 

vivências em diversas localidades da região 

   metropolitana e serrana, relacionadas às   

parcerias dos grupos de agroecologia da co-

missão organizadora. 

TECENDO NOSSA TEIA 

A REGA é como uma teia de aranha: Os pon-

tos da base devem estar fortalecidos susten-

tando a rede, enquanto aranhas tecem, co-

nectam ou recuperam seus diversos pontos, 

rotacionando-se na responsabilidade de 

manter suas conexões sempre ativas. Como 

não são todas as aranhas que se conhecem 

nessa nossa grande rede, trazemos nessa 

seção informações sobre alguns coletivos que 

constroem a REGA, suas atividades e questio-

namentos. Assim, enquanto não o ENGA não 

chega, podemos ao menos saber um pouco 

do que se passa na nossa REGA Brasil afora! 
 

GIRA-SOL 

O Grupo Gira-Sol é um projeto de extensão 

sediado na UNESP de Rio Claro, com mem-

bros que variam entre  estudantes e morado-

res da cidade. O grupo se articula há mais de 

dez anos, tanto na parte prática da agroeco-

logia quanto na parte teórica. Os projetos de 

maior destaque para esse ano são: o          

MultirArte e o grupo de estudos. 

O MultirArte foi idealizado como um projeto 

que busca, principalmente, a ocupação do 

SAF com integrantes e não integrantes do 

Gira-Sol. O intuito é transformá-lo em um 

espaço de vivências para além das pessoas 

que colaboram com o grupo, sendo visto co-

mo a afirmação de que o território, construí-
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do dentro da universidade, possui 

movimento. Organizado para acon-

tecer ao longo de um dia, o evento 

foi moldado sobre o tripé: música, 

arte e terra. O projeto também 

teve o intuito de dar uma nova 

identidade para o Rancho, espaço 

construído pelos membros dentro 

do SAF. O MultirArte acabou 

atraindo pessoas de diversos mei-

os, que acrescentaram e aprende-

ram juntas com o grupo, tornando-se assim 

um projeto permanente que tentaremos or-

ganizar mais de uma vez ao ano. 

O grupo de estudos faz parte de uma nova 

proposta do grupo para o ano de 2018, visan-

do o fomento do debate teórico e prático. 

Planejado para acontecer quinzenalmente, 

no coletivo escolhemos textos, documentá-

rios ou quaisquer outros meios que nos le-

vem à discussão, com assuntos que variam 

entre questões políticas e técnicas de mane-

jo. O grupo de estudos está sendo usado co-

mo uma ferramenta de manutenção do Gira-

Sol, capacitando os novos e antigos membros 

em assuntos importantes da área. Fazem 

parte desse projeto também as Oficinas com 

os "Girassauros", antigos membros do grupo, 

onde tentamos trazê-los para Rio Claro para 

que eles nos ensinem o que aprenderam so-

bre técnicas de manejo durante suas cami-

nhadas. 

Em 2017, o grupo foi convidado por duas 

escolas públicas da cidade, Hélio Jorge, de 

educação infantil e Marasca, de ensino fun-

damental, para auxiliar na implantação de 

hortas nas escolas, sendo um projeto que 

permeou o ano todo. O intuito principal des-

sa proposta era inserir na cultura dessas es-

colas a ideia da horta, levando assuntos que 

o grupo acredita serem relevantes e tentan-

do gerar autonomia nos estudantes e funcio-

nários que participaram. Esse trabalho foi um 

dos momentos nos quais o grupo se manteve 

em mais contato e diálogo com a comunida-

de, praticando de fato a extensão e quebran-

do os muros cada vez mais altos e resistentes 

construidos pela Universidade e o governo 

estadual em suas políticas de sucateamento 

das universidades públicas. No entanto, não 

teve o mesmo impacto para a instituição, e 

levando em conta o atual cenário político e o 

desmonte das universidades públicas, o Gira-

Sol que antes era um projeto de extensão 

institucionalizado passou a não ser mais, per-

dendo sua bolsa. 

Mesmo não sendo mais considerado um pro-

jeto de extensão pela burocracia, o Gira-Sol 

permanece se organizando e se articulando 

como em outros tempos, dentro e fora da 

universidade. Entendemos a importância de 

se movimentar e resistir diante da atual situ-

ação e, acreditamos estar em um momento 

importante do grupo, onde os membros se 

encontram interessados em seguir a pensar: 

"o que você alimenta quando se alimenta?" 
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KOMBOSA ME CARREGA 

O sonho de viajar o Brasil vivenciando, regis-

trando e fortalecendo experiências com agro-

ecologia nasceu a partir da trajetória de Ma-

rília e Bela junto à REGA. A jornada começou 

em dezembro de 2016 e nesse tempo já pas-

saram pelas regiões Nordeste, Norte, Centro-

oeste e Sudeste. No percurso dialogaram 

com Grupos de Agroecologia (GAs) que cons-

troem a REGA e também com comunidades 

tradicionais, acampamentos e assentamentos 

da reforma agrária, núcleos de agroecologia, 

coletivos feministas, dentre outras organiza-

ções e movimentos autônomos. “Foram mais 

de 30 mil km percorridos, em um país tão 

grande e diverso que quando olhamos no 

mapa vemos que percorremos apenas um 

risquinho e fica evidente pra nós que conhe-

cemos apenas uma pequena amostra de to-

das as experiências que vem re-existindo 

Brasil adentro e afora. Isso fortalece nossa 

caminhada e nos enche de esperança para  

   seguir tecendo essa grande rede nacional 

da agroecologia.” - Bela 

Hoje o trabalho com as mulheres a partir da 

oficina de Ginecologia Política tem sido um 

dos grandes pilares dessa jornada. “Nas ofici-

nas nos reunimos com mulheres urbanas e 

rurais das mais diversas vivências e fazemos 

uma abordagem política sobre nossos corpos, 

tanto do ponto de vista biológico como histó-

rico. Tem sido muito revolucionário para nós 

adentrar esses debates e entendemos que 

esse trabalho é uma forma de contribuirmos 

com a formação política de nós, mulheres” 

No canal do YouTube e na página do face-

book: Kombosa me carREGA você encontra 

os curtas-metragens que já foram produzidos 

até o momento das experiências visitadas e 

as atividades que foram realizadas ao longo 

de toda essa trajetória. Conheça também o 

blog do projeto: 

 www.kombosamecarrega.wixsite.com/

agroecologia. 
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    GRUPO DE AGRICULTU-

RA ECOLÓGICA 

KAPI’XAWA 

Em 2017 o Grupo de Agricultura Ecológica 

Kapi’xawa, que segundo os tupis significa 

“terra de plantação” ou “pequena unidade 

agrícola”, completou 30 anos de fundação. 

Durante estas 3 décadas de existência o gru-

po experimentou ideologias, idéias, movi-

mentos e atitudes que permeiam o movi-

mento agroecológico. Se desafiando na busca 

da autogestão e horizontalidade, enquanto 

experiência de construção de pensamento 

crítico e criativo, o grupo é, e sempre foi um 

espaço para forjar e conspirar contra mode-

los conservadores de agricultura, de socieda-

de e de universidades. Em 1987, pós ditadura 

militar,  nasce o Kapi’xawa, a partir da de-

manda de agricultores e estudantes que se 

identificavam com as correntes da Agricultu-

ra Alternativa que surgiam no Brasil. Para 

celebrar e relembrar tal data, foi realizado 

em 2017 um evento na Universidade envol-

vendo a comunidade, onde várias gerações 

do grupo se encontraram para compartilhar 

experiências que compõem os 30 anos de 

trajetória do grupo, bem como conhecer os 

trabalhos atuais, frutos desta construção 

coletiva. 

Hoje o grupo conta com 20 membros ativos e 

possui um plano de ação para o ano de 2018. 

Neste ano realizamos mutirões para constru-

ção e manutenção de caixas secas, caixas 

cheias, terraças de contenção, proteção de 

nascente, manejo de SAF’s em propriedades        

   de agricultores familiares e assentamentos 

na cidade de Alegre. 

“Caixas secas são reservatórios, geralmente 

construídos na margem das estradas, que 

tem por finalidade diminuir as enxurradas, 

evitar o assoreamento e aumentar o tempo 

de permanência da água no solo, possibilitan-

do uma maior infiltração da água das chuvas. 

Uma tecnologia simples e eficiente que muda 

o cenário local.” 

Vale destacar a parceria com a PLANT’AGUA, 

Associação de Plantadores de Água,  fundada 

após o término do projeto “Plantadores de 

Água”, o qual teve  grande repercussão. Di-

versos integrantes do grupo são associados 

juntamente a agricultores e agricultoras em 

transição agroecológica. Hoje o sítio Jaqueira 

abriga a sede provisória da associação, o local 

é referência em plantio de água, são 30 anos 

de trajetória na agroecologia, plantio de SAFs 

com foco no manejo de bacias hidrográficas. 

O projeto de extensão Universidade Susten-

tável será a base do plano anual de metas do 

Kapi’xawa, no formato de mesa redonda, 

pretende-se realizar 6 seminários com a par-

ticipação de palestrantes convidados e mem-

bros do grupo para abordar diversos temas, 

como:  

- O que é a Agroecologia e quais as suas di-

mensões?; Movimentos sociais; Extensão 

Agroecológica; 

- O que é alimento?; Soberania alimentar; 

Efeitos dos agrotóxicos na saúde; 

- Educação Ambiental; Reciclagem; Consumo 

consciente; 

- Exploração inadequada dos recursos natu-
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raturais; Água como mercadoria; 

- Feminismo; Diversidade; Igualdade de gêne-

ro; 

- Animais para a Agroecologia; 

Encontra-se em articulação a implementação 

de uma feira agroecológica na UFES, prevista 

para o segundo semestre. Este espaço repre-

senta uma vitória para a consolidação da 

agroecologia como prática, atuando como 

uma intervenção visual capaz de gerar des-

conforto e trazer a reflexão dentro de um 

Campus de Ciências Agrárias, onde predomi-

na a cultura do agronegócio. 

Nos últimos anos o grupo vem participando 

ativamente de conselhos municipais de diver-

sos temas tais como, cultura, desenvolvimen-

to rural sustentável, direito da criança e do 

adolescente, saúde, meio ambiente e outros, 

onde pauta a agroecologia como solução em 

todos os setores da sociedade. Inclusive em 

2016 o grupo foi contemplado com o recurso 

do FIA, Fundo da Infância e Adolescência ad-

vindo do COMCRIAA, Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, onde 

realizou o projeto “Capoeira Angola e Educa-

ção Ambiental: pela sustentabilidade ambi-

ental, corporal e cultural” no qual pode de-

senvolver em parceria com o Núcleo Alegre 

do Grupo de Capoeira Angola Volta ao Mun-

do, trabalhos relacionados a cultura popular, 

mais especificamente a capoeira angola, e 

ações de educação ambiental com crianças 

em situação de vulnerabilidade social em 

uma escola municipal de tempo integral. 

Habitualmente o grupo realiza na universida-

de atividades que propõe a reflexão como:  

    recepção de calouros, cafés com prosa, 

cine debates, objetivando uma tomada de 

consciência e a possível ciclagem de mem-

bros. Nos dias 21, 22, e 23 de Maio acontece-

rá uma ação de mobilização para o dia Mun-

dial Contra a Monsanto, no qual o Kapi’xawa 

junto ao GESAN, Grupo de Estudos em Segu-

rança Alimentar e Nutricional, realizarão ati-

vidades no Campus contra o uso de agrotóxi-

cos e sementes transgênicas, trazendo a tona 

a verdade sobre a indústria da morte. 

kapixawa@gmail.com  

https://kapixawa.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/kapixawa/ 

Instagram: @kapixawa 

 

PARTILHA 

Quer compartilhar algo conosco? Uma boa 

experiência, dicas, receitas, informações... O 

espaço é esse! Fiquem à vontade, peguem 

seu café e vamos nos abrir para o que outras 

pessoas e coletivos tem a nos dizer! Porque 

na matemática da agroecologia, quando a 

gente divide, a abundância multiplica! 

 

 

9 



 AGROECOLOGIA, ALI-

MENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - 

TECENDO DIÁLOGOS 

ONDE? III Encontro Nacional de Pesqui-

sa em Soberania e Segurança Alimentar e 

Nutricional (ENPSSAN) em Curitiba (PR) 

QUANDO? 08 a 10 de novembro de 2017 

QUEM ORGANIZA? Balaio Cerrado - Co-

letivo Independente (Goiás) 

No dia 9 de novembro de 2017, o Balaio Cer-

rado - Coletivo Independente realizou uma 

atividade autogestionada intitulada 

“Agroecologia, Alimentação e Nutrição - Te-

cendo Diálogos” no III Encontro Nacional de 

Pesquisa em Soberania e Segurança Alimen-

tar e Nutricional (ENPSSAN), realizado em 

Curitiba/PR. Participaram da atividade, do-

centes, estudantes, representantes de dife-

rentes organizações, e pessoas que pautam a 

segurança e soberania alimentar como ban-

deira de luta. Com a proposta de questionar 

o atual sistema de produção de alimentos - o 

agronegócio, e dialogar as possibilidades e 

experiências da agroecologia, o coletivo cons-

truiu uma atividade pautada na práxis da 

educação popular, tendo como recursos ge-

radores a contação de história e construção 

de um varal de imagens com os participantes. 

Utilizando o agronegócio como exemplo de 

modelo de produção alimentar insustentável, 

criou-se um enredo de história que expôs as 

consequências do agronegócio para a popu-

lação rural, problematizando contextos soci-

ais, culturais e ambientais envolvidos. Tal 

abordagem instigou os participantes a relata 

    rem o que vem sendo construído dentro da 

ideologia agroecológica nas diferentes reali-

dades locais descritas. Como resultado dos 

relatos elaborou-se um mapeamento das 

atividades apresentadas no Brasil que estão 

pautando a agroecologia dentro da necessi-

dade de se adotar um novo sistema de pro-

dução de alimentos. O Balaio Cerrado enten-

de que é necessário discutir todos os aspec-

tos que envolvem a agroecologia e concomi-

tantemente a alimentação, nutrição e saúde 

da população. Essa mesma ação será proble-

matizada no 12° Congresso Brasileiro de Saú-

de Coletiva (ABRASCÃO) que ocorrerá do dia 

26 ao 29 de julho no Rio de Janeiro. Aguar-

damos vocês! 

Coletivo Balaio Cerrado  

 

AGENDA 

Agora é a hora da gente organizar nosso ca-

lendário! Muitos grupos estão realizando 

atividades bacanas por aí, e nós podemos 

participar, divulgar, enviar sugestões... 

E aí, o que está por rolar na REGA? 

 

IV SEMANA DE AGROECO-

LOGIA DA UFRJ 

QUANDO?  Segundo semestre de 2018 

Em Setembro de 2009, foi realizada a I Sema-

na de Agroecologia da UFRJ, organizada pelos 

alunos que compunham o Grupo Capim-

Limão – Instituto de Biologia/CCS, o Grupo 
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Geo-Mata – Instituto de Geografia/CCMN e a 

o Grupo MUDA - Escola Politécnica/CT. Essa 

semana acadêmica contou com a participa-

ção de 200 inscritos, dentre alunos e profes-

sores da própria UFRJ, de outras universida-

des e de entidades governamentais e não-

governamentais, que tiveram a oportunidade 

de trocar conhecimento e experiências em 

espaços teóricos e práticos. Este evento sus-

citou a discussão e envolvimento da agroeco-

logia dentro do espaço universitário, trazen-

do retornos como o estímulo à construção da 

Feira Agroecológica da UFRJ, e aporte para a 

criação da disciplina de Agroecologia no Insti-

tuto de Biologia. Este movimento conferiu o 

reconhecimento da UFRJ, como uma univer-

sidade que referencia a temática da Agroeco-

logia na cidade do Rio de Janeiro. Em novem-

bro de 2012, foi realizada a II Semana de 

Agroecologia da UFRJ - “Fortalecendo o diálo-

go entre os saberes acadêmicos e populares”, 

organizada por integrantes dos Projetos Ca-

pim-Limão e Muda Maré, ambos compostos 

por alunos do Instituto de Biologia/CCS e o 

Projeto MUDA - Mutirão de Agroecologia, 

composto por alunos da Escola Politécnica/

CT. Esse evento fomentou o debate da agroe-

cologia dentro e fora da universidade, trazen-

do retornos como o estímulo à criação da 

Disciplina de Extensão MUDA: Agroecologia e 

Permacultura, na Escola Politécnica. Contou 

com a participação de mais de 300 pessoas 

de diversas organizações, internas e externas 

à instituição, fomentando a construção cole-

tiva do conhecimento agroecológico no Esta-

do do Rio de Janeiro através da promoção de 

debates, palestras, feiras, oficinas e vivên-

cias. A III Semana de Agroecologia e I Semana  

     de Agricultura Urbana da UFRJ - “Roçando 

a cidade, resgatando o rural”, foi organizada 

em 2015 pelos mesmos Projetos envolvidos 

na construção das edições anteriores, englo-

bando estudantes de graduação dos cursos 

de Biologia, Engenharia Ambiental, Ciências 

Sociais e Geografia da UFRJ. Esse evento teve 

como principal objetivo incitar a discussão 

sobre agricultura urbana e as relações entre 

os meios urbano e rural, proporcionando 

reflexões e ações que aproximem esses dois 

ambientes interdependetes - campo e cida-

de. Neste sentido, destacamos que o evento 

também teve caráter preparatório para o 

Encontro Nacional de Agricultura Urbana, 

organizado pelo Coletivo Nacional de Agricul-

tura Urbana e realizado na cidade do Rio de 

Janeiro no mês de Setembro de 2015. Esse 

evento trouxe retornos como a criação da 

Rede de Agroecologia da UFRJ e do Projeto 

de Extensão CASA - Comunidade Acadêmica 

que dá Suporte à Agricultura.  

Em meio às discussões de organização do III 

ERGA-SE e buscando manter a tradição tri-

anual de realizar a Semana de Agroecologia 

da UFRJ, foi decidido que será realizada a IV 

Semana de Agroecologia da UFRJ no segundo 

semestre de 2018, de modo a fortalecer a 

construção do III ERGA-SE.  

BROTANDO A  

EMANCIPAÇÃO 

O Sítio onde aconteceu o I ERGA-CE, em 

Cascavel/CE, continua na ativa tocando a 

luta pra frente, seja com o projeto 

do Sítio, seja buscando ampliar os horizon-

tes para a construção do novo 

movimento social pela emancipação huma-
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do diversas atividades, considerando os aa 

200 anos do nascimento de Marx e os 50 

anos do Maio de 68.  

A programação é o Maio da Emancipação - 

DEVASSAR O QUARTO PROIBIDO que vai até 

o dia 03 de junho com um grande mutirão no 

sítio. O que ainda está por vir:  

10~12/05: Contatos, ampla divulgação para 

aquisição das cartelas, performance com a 

crítica da sociedade do espetáculo e a cam-

panha do NÃO VOTO nas ruas. 

25/05 18h30: A CRÍTICA DA SOCIEDADE DO 

ESPETÁCULO HOJE  FILMES, LIVROS E COR-

RESPONDÊNCIAS DE DEBORD. BANNERS, PU-

BLICAÇÕES SITUACIONISTAS E FOTOS DE 68. 

SORTEIO DO FIAT DA ROSA ADUFC - AV. DA 

UNIVERSIDADE, 2346 

29 E 30/05 - As aventuras do fio de meada da 

crítica radical do valor e sua inconsciência 

num encontro com Marx, Freud, Debord, 

Postone e Kurz - Local a confirmar  

31/05 a 03/06 MUTIRÃO NO SÍTIO BROTAN-

DO A EMANCIPAÇÃO  

Mais informações:  

facebook.com/events/1822300131399077 

MOSTRE SUA ARTE! 

Vocês conseguem pensar na agroecologia 

sem arte? Nós também não! A arte nos apro-

xima entre nós, e com a natureza. Nessa ses-

são divulgamos um pouco da arte que a po-

varia da REGA anda aprontando por aí! 

Nessa edição trazemos a letra de uma canção 

de Raul, do coletivo Pés Vermelhos e da   

banda Florada, de Araras/SP: 

Agroecologia  
Raul Micheleto 

A agroecologia nos ajuda a compreender  

Que a terra onde eu piso faz a vida acontecer  

E o mato que tu mata dá até pra gente comer  

Só basta ter coragem, observar e aprender  

E o que nos resta? Agrofloresta  

E o que importa? É ter a própria horta  

Reforma agrária! Auto-gestão comunitária  

É a nova era! Diversidade e amor à terra  

Plantar mamão, abacate, tomate,  

cenoura e erva-mate  

Plantar pimenta, banana, gergelim,  

cana, soja e alecrim  

Copaíba, andiroba, guapuruvu, açaí, cupuaçu 

Santa-maria, peroba-rosa, sibipiruna,  

aveia-preta e caviúna  

 

CONTATOS 

Quer saber mais? Tem sugestões? Gostaria 

de participar da REGA? Não se reprima, entre 

em contato com a gente! 

Quase tudo que você pode saber virtualmen-

te sobre a rede está no nosso BLOG! 

regabrasil.wordpress.com/ 

Acompanhe também nossa página: 

www.facebook.com/REGABrasil/ 

Se precisar, também pode entrar em contato 

conosco por email: 

 regabrasil@gmail.com  

Ou participe da nossa lista de e-mails: 

lists.riseup.net/www/subscribe/rega  
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