
 

 ENCONTRO DE AGROECOLOGIA 

TERRITORIAL  

Data - 01 e 02 de maio de 2018 

 Local – UFSB – Campus de Itabuna 

 

 

O Encontro de Agroecologia Territorial ocorrerá nos dias 01 e 02 de maio de 2018, na 

Universidade Federal do Sul da Bahia – Campus de Itabuna, Regional Sul da Bahia. 

Temos uma rica história de luta pela terra e reafirmação dos pertencimentos a esse 

território da sociedade civil. Somamo-nos as experiências dos povos tradicionais (índios 

e quilombolas). Há 518 anos enfrentamos um sistema opressor para fortalecermos nossa 

cultura e firmarmos uma identidade, através da sustentabilidade das Práticas de Transição 

Agroecológica, dentre outras.  

O Encontro propõe reunir pessoas de várias comunidades territoriais com enfoque 

Agroecológico. Dentre elas estarão reunidos agricultores (as) familiares, camponeses (as), 

povos indígenas, comunidades quilombolas, pescadores (as), e comunidades tradicionais, 

assentados (as) da reforma agrária, professores (as) e coletivos da agricultura urbana. 

Todos/as diretamente envolvidas na construção e predominância das práticas de transição 

agroecológica, em contraposição ao projeto dominante imposto pelo capital financeiro, 

industrial e agrário: o Agronegócio com suas práticas biocidas. 

A Regional Sul e Baixo Sul tem destaque no cenário nacional e internacional. É uma das 

regiões mais ricas em termos de biodiversidade e militância ecopolítica na Mata Atlântica. 

Possui inúmeras e atuantes organizações, redes regionais e movimentos sociais do campo, 

da floresta, das águas e das marés, dos terreiros de matriz africana e indígena, das cidades 

de abrangência nacional. Além de fóruns e outras articulações territoriais inclusive (inter) 

nacionais. Frutos das dinâmicas de histórica construção de diálogo e convergência na 

perspectiva de justiça social, prudência ambiental e redistribuição da renda e da terra.  

O Encontro de Agroecologia Territorial é uma ótima oportunidade de reflexão, 

atualização e emponderamentos nos intercâmbios de saberes e fazeres agroecológicos. 

Pretende-se assim que gestores (as), técnicos (as), comunicadores (as), agricultores (as), 



educadores (as), pesquisadores e demais sujeitos envolvidos mantenham abertos os canais 

de diálogo e construção desse conhecimento. Seja tanto na formação, execução como na 

avaliação dos resultados de implantação das Práticas de Transição Agroecológica. Isso 

mutuamente contribui para avançarmos nas nossas experiências e aprendermos com as 

diversas Inovações da Sabedoria Agroecológica do povo do campo e das cidades, na 

chamada Agricultura Urbana Agroecológica. 

Mais informações: teiadospovos@gmail.com /WhatsApp: (73) 9930 – 1349/ (73) 

98159 – 1023/ (73) 9135 – 1086 / Cel. 7398108 – 7654 

        

           A Programação do evento encontra-se em anexo junto a essa Carta-convite.  

          Na certeza de que poderemos contar com seu importante apoio e significativa 

presença, nos colocamos à disposição para os esclarecimentos. 

 

 

“O que nos une é maior que aquilo que nos separa” 
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