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A Primeira Jornada de Agroecologia do Sertão do São Francisco é uma proposta 

da Rede Territorial de Agroecologia do Sertão do São Francisco Baiano e 

Pernambucano. Esta tem o objetivo de debater, divulgar e realizar trocas de 

saberes e diálogos entre os diversos atores sociais que promovem a 

Agroecologia no Território do Sertão do São Francisco Baiano e Pernambucano.  

A Rede Territorial de Agroecologia, denominada por REDE foi criada em 2014. 

Desde então, vem promovendo articulações e realizando ações que visam a 

potencializar as dinâmicas comunitárias e territoriais de promoção da 

Agroecologia através das organizações e grupos que integram a REDE. 

 

Nessa primeira edição a Jornada será durante o II Congresso Internacional 

Interdisciplinar em Extensão Rural e Desenvolvimento – CIIERD, que acontecerá 

entre os dias 04 a 07 de Dezembro de 2019 no Campus UNIVASF, Juazeiro – 

BA e conta com apoio o Projeto CVT Sertão Agroecológico/Chamada: 

MCTIC/MAPA/MEC/SEAD - Casa Civil/CNPq Nº 21/2016. Diante disso, a 

presente Jornada contará com Reuniões, Encontros, Feira e Trocas de 

Sementes Crioulas e de Saberes para a promoção da construção de 

conhecimentos agroecológicos nos Territórios Semiáridos do Sertão do São 

Francisco. 

Venha Balançar nossa REDE!!!! 



Primeira Jornada de Agroecologia do Sertão do São Francisco 

PROGRAMAÇÃO 

 

DIA 04/12 

8hs às 12hs (manhã) -   Diálogos sobre a proposta das “Caderneta 

Agroecológica” 

A Caderneta Agroecológica é um instrumento metodológico proposto no âmbito 

da Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) e suas organizações com caráter 

pedagógico e problematizador das relações econômicas e resultados 

alcançados pelo trabalho das agricultoras familiares. A Caderneta Agroecológica 

tem sido utilizada para mensurar e dar visibilidade ao trabalho das mulheres do 

campo.  

Nesses diálogos, o objetivo é a troca de experiências entre as mulheres, entre 

os técnicos e técnicas e, entre as equipes técnicas e as mulheres agricultoras 

buscando refletir e dar visibilidade ao trabalho feminino. 

Neste sentido, serão mobilizadas mulheres agricultoras do Território Sertão do 

São Francisco Baiano para participar deste debate envolvendo o uso da 

Caderneta Agroecológica. Este debate está sendo promovido e será mediado 

pela equipe técnica da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), 

Governo do estado da Bahia, no âmbito do Programa Pro-Semiárido. 

 

14hs às 17h30mim (tarde) – Reunião da Rede Territorial de Agroecologia 

do Sertão do São Francisco Pernambuco e Baiano - REDE  

Atualmente, a REDE é composta por entidades de assessoria, universidades, 

instituições de pesquisa, organizações de agricultores familiares, movimentos 

sociais, estudantes, sindicatos, associações e grupos de agricultores orgânicos 

e agroecológicos.  

Nesse contexto, a REDE realiza constantemente avaliações e balanços de suas 

ações junto aos seus integrantes. Diante disso, durante a I Jornada de 

Agroecologia iremos realizar a reunião da REDE para refletir sobre as ações 

desenvolvidas no ano de 2019, bem como debater sobre os desafios, ações e 

perspectivas para o ano de 2020.  



DIA 05/12  

Apresentação da peça teatral: “Teatralizando Sementes no plantio 

agroecológico”, com:  Rosy Katia Souza Gonçalves (Sertão 

Agroecológico/PPGExR) e Neuraide Moraes Marinho (PPGExR/UNIVASF). 

8hs às 8hs 30mim na abertura do II CIIERD. 

A peça teatral tem o objetivo de debater e sensibilizar de forma lúdica a 

importância do resgate, reprodução e preservação das sementes crioulas para 

a produção agroecológica e orgânica.  

 

Feira de Agrobiodiversidade e Troca de Sementes Crioulas 

12hs 30mim às 13hs 30mim no Hall de entrada do Multieventos da 

UNIVASF. 

Os (As) agricultores(as) familiares que estão inseridos na Rede Territorial de 

Agroecologia do Sertão do São Francisco Baiano e Pernambucano serão 

mobilizados a participarem do espaço da Feira de Agrobiodiversidade e da Troca 

de Sementes Crioulas. Estas serão trocadas entre si, e com outros 

agricultores(as) de outros territórios de identidade de Pernambuco, Bahia e 

demais territórios presentes no II CIIERD.  

 

DIA 07/12 

Visita a iniciativa exitosa de Transição Agroecológica no Sertão do São 

Francisco (Petrolina e Juazeiro) 

 

8hs às 12hs (manhã) 

O Território do Sertão do São Francisco Pernambucano e Baiano são ricos em 

experiências exitosas em Transição Agroecológica e Produção Orgânica. Assim, 

os praticantes do II CIIERD e da I Jornada de Agroecologia serão motivados a 

conhecerem algumas destas iniciativas de modo a possibilitar as trocas de 

experiências entre os (as) agricultores (as) familiares, profissionais, estudantes, 

pesquisadores e consumidores presentes no II CIIERD.  



Portanto, durante o II CIIERD será promovida a visita a uma destas iniciativas 

para troca de saberes junto a agricultores(as) urbanos(as) que integram a Horta 

Orgânica Comunitária Povo Unido, Bairro João Paulo II, Juazeiro – BA. 

Esta atividade será no dia 07/12/2019 (sábado) das 7hs 30 min a 11:00 hs, 

saindo do Campus da UNIVASF, Juazeiro. Haverá um ônibus com capacidade 

para 40 pessoas.  

Haverá inscrição prévia junto à organização do evento entre os dias 04 e 06 de 

Dezembro.  

Local: Secretaria do evento 

 

Saudações Agroecológicas!!!!! 


