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Memórias, saberes e caminhos, (muitos) caminhos, para o Bem Viver! 
Mariane Carvalho Vidal 

Presidente da Comissão Organizadora do Congresso de Agroecologia 2017 

 

 É com grande alegria que apresentamos o Congresso de Agroecologia 2017 que 

foi a realização simultânea do VI Congresso Latino-americano de Agroecologia, do X 

Congresso Brasileiro de Agroecologia (CBA), do V Seminário de Agroecologia do 

Distrito Federal e Entorno e do IX Encontro de Grupos de Agroecologia (ENGA), 

ocorrido entre os dias 12 e 15 de setembro de 2017 no Centro de Convenções Ulysses 

Guimarães em Brasília com o tema central “Agroecologia na transformação dos sistemas 

agroalimentares na América Latina: memórias, saberes e caminhos para o Bem Viver”. 

O tema central resgatou a importância da Agroecologia na transformação dos sistemas 

agroalimentares no mundo a partir de um olhar de reconhecimento à memória biocultural 

latino-americana, sua riqueza e sua contribuição histórica e relevante para a alimentação 

mundial. Foi possível olhar o passado, entender onde estamos e discutir quais caminhos 

futuros a seguir para construir o Bem Viver entre os países na América Latina. O 

Congresso foi promovido pela Sociedade Científica Latino-Americana de Agroecologia 

(SOCLA) e Associação Brasileira de Agroecologia (ABA), organizados em Brasília por 

uma comissão formada por representantes do Governo Federal, Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Embrapa, Universidade de Brasília, Emater-DF, 

Secretarias de Estado do Governo do Distrito Federal - Seagri e Sedestmidh, IBRAM e 

ISPN. O evento foi apoiado por vários ministérios, organizações e movimentos sociais e 

patrocinado pelo BNDES e pela Fundação Banco do Brasil. 

A construção do Congresso de Agroecologia 2017 em Brasília surgiu a partir de 

um crescente de mobilização e articulação na região que culminou na realização, pela 

primeira vez, de um grande evento de agroecologia no Cerrado. Brasília, capital do país, 

foi escolhida como sede para a realização deste sonho, sonho este coletivo, sonhado junto 

por pessoas e organizações. O congresso em Brasília ganhou o caráter internacional ao 
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trazer junto o VI Congresso Latino-americano de Agroecologia, a partir de articulações 

entre ABA-Agroecologia e SOCLA, aumentando ainda mais sua complexidade.  

A realização deste Congresso foi um marco inesquecível em vários sentidos! 

Houve um forte envolvimento de pessoas que dedicaram um tempo intenso para sua longa 

construção. Foi recorde de público com a participação de 5.534 pessoas inscritas nas 

atividades com representação de 25 países. Foi inovador metodologicamente trazendo 

pela primeira vez um espaço de diálogo aberto com a sociedade na forma de “Caminhos 

do Saber”. Trouxe pela primeira vez como forma de apresentação de trabalhos os relatos 

populares de agricultores e agricultoras e foi recorde com a submissão de 2.534 resumos 

e a apresentação de mais de 1.900 trabalhos na forma oral em “Tapiri de saberes”. 

Apresentou a agroecologia em mostra cinematográfica com a exibição de 28 filmes entre 

longas, medias e curtas com mais de 10 horas de exibição. Reuniu uma grande rede de 

parceiros governamentais e não governamentais que mobilizou muitos esforços para sua 

realização em um período bastante desfavorável do ponto de vista político e econômico. 

Distribuiu 4.000 refeições agroecológicas de qualidade da agricultura familiar de nossa 

região com todas as delícias de nosso Cerrado aos colaboradores do evento. A feira 

Agroecológica e da Sociobiodiversidade representou todo o Brasil e muitas de nossas 

etnias e povos e comunidades tradicionais bem como mostrou a riqueza de nosso maior 

patrimônio em uma rica feira de troca de sementes crioulas que reuniu aproximadamente 

1.100 variedades/tipos de sementes crioulas. Envolveu 116 artistas nas apresentações 

culturais. Atendeu 1.287 crianças de escolas públicas do DF e Entorno em atividades 

lúdicas e educativas nas oficinas da ciranda. Ofertou 2.240 vagas de hospedagem sem 

custos aos participantes do congresso. Teve o alcance de mais de 200 mil pessoas nas 

redes sociais durante a semana do evento. Misturou sotaques - português, espanhol, inglês 

e tantos outros. Mostrou que a agroecologia é de gerações, é resistência, é feminina, é 

democrática.  

Quando sonhamos esse congresso queríamos mostrar o Cerrado, os vários biomas 

da região Centro Oeste e evidenciar as grandes disputas da sociedade que aqui ocorrem - 
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fundiária, mineral, ambiental, cultural, desenvolvimentista, agrária, etc... Hoje estamos 

seguros de que fizemos, muito mais do que mostrar, nós vivemos esse evento. E que 

evento vivo! Tão cheio de vida, de amor, de luta, de atos políticos. Obrigada a todas e 

todos que deram vida a esse evento! 

Todos os objetivos que traçamos para o Congresso de Agroecologia 2017 foram 

amplamente alcançados, com sobra! Fomos capazes de catalisar os processos 

participativos e de amplo diálogo entre sociedade civil organizada, agricultores e 

camponeses, academia e poder público, em torno de temas estratégicos; fortalecemos e 

demos visibilidade às experiências agroecológicas da América Latina; contribuímos 

como um espaço de discussões participativo e transdisciplinar de reflexão e construção 

de avanços teóricos, práticos e políticos no campo da Agroecologia; animamos, 

fortalecemos e formamos redes de pessoas de diferentes segmentos interessados em 

agroecologia; geramos um expressivo conjunto de artigos e experiências a serem 

disponibilizados para a sociedade; divulgamos produtos e serviços com vistas à melhoria 

da qualidade de vida e; promovemos oportunidades de desenvolvimento na área rural e 

urbana e práticas que reduzem os impactos ambientais negativos, tão necessários nos dias 

de hoje. 

Ao finalizar, o congresso deixou marcas, marcas profundas em cada um de nós 

que participamos ativamente de sua organização e de várias organizações especialmente 

no Distrito Federal. No pós-congresso, em novembro de 2017, foi assinada, destacando a 

relevância do Congresso de Agroecologia, a Política Distrital de Agricultura Orgânica e 

Agroecologia que instituiu a comissão que irá propor o Plano de Desenvolvimento da 

Agricultura Orgânica e Agroecologia do DF. Os seminários regionais de agroecologia 

ganharam fôlego e novos espaços de articulação político-institucional fortalecidos com 

várias organizações como ONGs, Cooperativas, Associações, Institutos de Ciência e 

Tecnologia, Sindicatos, Redes de Ater, movimentos sociais, dentre outras.  

 Foi único e inesquecível!  



 
 

Cadernos de Agroecologia – ISSN 2236-7934 – Anais do VI CLAA, X CBA e V SEMDF – Vol. 13, N° 1, Jul. 2018 

Nós da comissão organizadora do Congresso de Agroecologia 2017 nos 

despedimos saudosos e certos de que oferecemos o nosso melhor a vocês! Muito obrigada 

a todas e todos pelo apoio, participação, compreensão e carinho. 


