
9h- Mesa: Alternativas para a construção da autonomia 

camponesa 

Coordenação:Prof.ª Socorro Oliveira – UAST/UFRPE 

Nomes: Prof.ª Monica Cox (UFPE), CONVIVER do Sertão 

(Mirandiba), Centro Sabiá (Triunfo), CECOR (Serra Talhada), 

Casa da Mulher do Nordeste (Afogados da Ingazeira).  

12h- Encerramento com atividades culturais 

12h às 14h - Intervalo para almoço .  

14h às 17h - Espaço Roda Mundo - Rodas de conversas, 

relatos e trocas de experiências 

17h - Encerramento das atividades na UAST com de Trio de 

Forró e Recital Poético. 

28 de abril – Dia de luta pela Preservação da Caatinga: 

Como eu vejo a Caatinga? 

Local: Praça Sérgio Magalhães 

8h - Café da manhã na Feira Agroecológica de Serra Talhada –

FAST.  

9h - Mostra de trabalhos das crianças das Escolas Municipais 

de Serra Talhada, Escola de Referência Carlota Breckenfeld de 

Tabira, Escola Chico Mendes e Escola da Imaculada 

Conceição. 

10h às 12h- Atividades de divulgação da 1° UC da Caatinga de 

Serra Talhada -  Mata da Pimenteira. 

Recital Poético Associação de Poetas e Prosadores de Tabira - 

APPTA   

Grupo de Xaxado Os Cabras de Lampião de Serra Talhada  

12h - Encerramento com Forró Pé de Serra 

 

PARCEIROS 

 
ASSOCIAÇÃO  DO 
ASSENTAMENTO 
DE CARNAÚBA DO 

AJUDANTE 

Os/as interessados/as poderão procurar a Unidade 

Acadêmica de Serra Talhada UAST na Fazenda Saco 

Tel: (87) 3831-1927, (87) 8839 - 2737, (87) 9965 – 3482, 

(87) 9624 – 9625. E-mail: neppasuast@gmail.com 

II Seminário Caminhos e olhares da 

agroecologia nos sertões de Pernambuco 



 Região de confluência de diversas 

experiências agroecológicas, o Sertão do Pajeú 

representa espaço de prática e construção da 

agroecologia nos sertões do Pernambuco. Nesta 

perspectiva, o II Seminário caminhos e olhares da 

agroecologia nos sertões de Pernambuco, propõe 

aprofundar e dar continuidade às discussões em 

torno das temáticas da agricultura familiar e 

camponesa de nossa região, conhecer as 

especificidades e transformações do sertão do Pajeú 

com o objetivo de aprofundar o debate acerca dos 

desafios e potencialidades da produção 

agroecológica, avaliar as políticas públicas para a 

agricultura familiar, bem como, discutir as formas de 

resistência e convívio com o bioma Caatinga no 

semiárido e as alternativas para a construção da 

autonomia camponesa. 

Organizado pelo o Núcleo de Estudos, 

Pesquisas e Práticas Agroecológicas do Semiárido – 

NEPPAS na Unidade Acadêmica de Serra Talhada 

da Universidade Federal Rural de Pernambuco, 

constituído por um grupo de docentes e discentes de 

diversas áreas, tais como agronomia, zootecnia, 

engenharia de pesca, economia, sistema de 

informação e sociologia, com enfoque multi e 

interdisciplinar dando ênfase ao meio rural, suas 

dinâmicas e transformações permanentes, em 

parceria com o Centro de Educação Comunitária 

Rural – CECOR, o Instituto Agronômico de 

Pernambuco – IPA, Prefeitura de Serra Talhada e o 

Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá e a  

Casa da Mulher do Nordeste.  

 

 Assim, o II Seminário Caminhos e olhares da 

agroecologia nos sertões de Pernambuco, almeja ser um 

espaço para discutir, trocar e compartilhar saberes entre 

universidade, movimentos sociais, organizações não-

governamentais, governamentais e agricultores/as, sobre a 

agroecologia como campo de prática e construção do 

conhecimento, interligando-o a outras experiências que 

vêem sendo desenvolvidas na construção de um modelo 

contra-hegemônico de sociedade, de produção e relação 

com a natureza.   

O PRAZO PARA ENVIO DE RESUMOS É ATÉ 15 DE 

ABRIL. INSCRIÇÃO 1KG  DE ARROZ OU FEIJÃO 

PROGRAMAÇÃO 

26 de Abril  

7h- Entrega de material 

8h- Abertura da Feira Agroecológica de Serra Talhada - 

FAST e Feira da Agricultura familiar e Espaço de Vivência 

com mostra das organizações parceiras. 

8h30- Grupo de Dança Xaxado Luiz Pedro de Triunfo e 

Recital poético. 

9h- Mesa de abertura: Representante da UFRPE, 

Coordenação NEPPAS, Prefeitura de Serra Talhada, APAC, 

Secretaria Estadual de Agricultura Familiar, CECOR, 

Associação de Carnaúba do Ajudante, IPA. 

10h - Mesa: Caminhos da Agroecologia: Desafios para Uso 

e Preservação da Caatinga e Manejo da Água  

Coordenação: Prof.º Genival Barros UAST/UFRPE.  

Palestrantes: Prof.ª Ghislaine Duque (UFCG / UNIVASF), 

Prof.ª. Ednilza Maranhão (UFRPE), Alexandre Pires (Centro 

SABIÁ), APAC, Sr Antônio Sabino (Agricultor Familiar de 

Santa Cruz da Baixa Verde) 

12h- Encerramento com atividades culturais 

12h às 14h - Intervalo para almoço.  

ATIVIDADE I 

14h às 17h - Espaço Roda Mundo - Rodas de conversas, 

relatos e trocas de experiências 

Este espaço tem o objetivo de reunir trabalhos teóricos e 

empíricos sobre experiências de transição agroecológica, 

construção do conhecimento agroecológico, formas de 

organização da Agricultura Familiar  e Camponesa, formas 

de organização e participação de mulheres e jovens, 

sistematização de experiências, relatórios de projetos, 

estágios, etc. 

Os trabalhos selecionados serão apresentados oralmente 

com duração de 15 min e depois entram na roda de debate 

e sistematização de cada grupo em que se busca construir 

linhas de integração que apontem para novas formas e 

práticas de transição agroecológica e de construção do 

conhecimento. 

Em cada grupo buscaremos ter a participação de discentes 

e docentes, jovens agricultores/as, assessores/as de ONGs 

e Movimentos Sociais, etc. 

ATIVIDADE 2 

14h às 17h - Visita e troca de experiências entre 

agricultores/as. 

Coordenação: Prof.º Genival Barros e alunos/as do 

NEPPAS.  

30 vagas. Inscrições no seminário. 

17h30 - Abertura da Exposição Fotográfica “Mãos 

Femininas Preservando a Caatinga”. Fotógrafo Breno 

Laprovítera.  

27 de abril  

8h- Abertura da FAST e Feira da Agricultura familiar. 

Espaço de Vivência com mostra das organizações 

parceiras. 

8h30- Atividades culturais e plantio de mudas na UAST 


