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Prefácio	–	Anais	do	3º	Congresso	Paranaense	de	Agroecologia	
	
Estamos	lançando	mais	um	número	dos	Cadernos	de	Agroecologia,	dessa	vez	com	os	Anais	do	
3º	 Congresso	 Paranaense	 de	 Agroecologia	 -	 Vol.	 14,	 N°	 1,	 Fev.	 2019,	 realizado	 em	 Foz	 do	
Iguaçu/PR,	em	novembro	de	2018.	Nestes	anais	estão	sendo	publicados	51	textos	apresentados	
no	Congresso,	na	forma	de	resumos	expandidos,	com	ensaios	teóricos	e	estudos	de	caso	sobre	
Agroecologia	 e	 trabalhos	 sobre	 experiências	 de	 ensino,	 extensão,	 práticas	 e	 outras	 ações	
relativas	 à	 produção	 de	 base	 ecológica	 e	 desenvolvimento	 de	 sistemas	 que	 promovem	 a	
Agroecologia	 nos	 territórios.	 Os	 trabalhos	 estão	 organizados	 em	 3	 eixos:	 1)	 Manejo	 de	
Agroecossistemas	 Sustentáveis;	 2)	 Desenvolvimento	 Rural	 e	 3)	 Ambiente	 e	 Ecossistemas	
Naturais).		
	
Com	o	tema	“Tecnologias	e	Sistemas	de	Produção”,	o	Congresso	contou	com	painéis	temáticos,	
apresentação	de	resumos	expandidos	e	relatos	de	experiências,	oficinas	e	rodas	de	diálogos.	O	
3o	 Congresso	 Paranaense	 de	 Agroecologia	 se	 insere	 na	 programação	 do	 3º	 Paraná	
Agroecológico,	 cuja	 convergência	 de	 diálogos	 e	 saberes	 abarcou	 outros	 eventos	 tais	 como:	 o	
Encontro	 de	 Assistência	 Técnica	 e	 Extensão	 Rural	 em	 Agroecologia	 do	 Paraná;	 o	 I	 Seminário	
Estadual	 de	 Homeopatia	 na	 Agroecologia;	 o	 Seminário	 de	 Educação	 em	 Agroecologia;	 o	
Encontro	 de	 Agricultores	 Agroecológicos	 da	 Tríplice	 Fronteira	 e	 o	 Seminário	 “Paraná	 Mais	
Orgânico”.	 Na	 ocasião	 também	 foi	 possível	 realizar	 o	 Encontro	 de	 Núcleos	 de	 Estudo	 em	
Agroecologia	e	Produção	Orgânica	(NEAs)	e	Centros	Vocacionais	Tecnológicos	em	Agroecologia	
e	 Produção	 Orgânica	 (CVTs),	 cujo	 tema	 prioritário	 foi	 a	 atividade	 preparatória	 para	 o	 XI	
Congresso	Brasileiro	de	Agroecologia,	que	acontecerá	em	novembro	de	2019,	em	Sergipe.	
	
Várias	organizações,	coletivos	e	instituições	de	pesquisa,	ensino,	extensão,	não-governamentais	
e	governamentais,	fizeram	parte	da	organização	do	evento.	A	ABA-Agroecologia,	mediante	seus	
grupos	 de	 trabalho,	 esteve	 presente	 tanto	 na	 comissão	 organizadora,	 como	 também	 se	 fez	
presente	 na	 programação	 participando	 dos	 painéis,	 das	 rodas	 de	 conversas,	 na	 avaliação	 dos	
trabalhos	científicos,	entre	outras	atividades.	
	
É	 importante	 ressaltar	 que	 a	 Revista	 Cadernos	 de	 Agroecologia	 publicou	 os	 anais	 do	 1º	
Congresso	 em	 2014	 (http://revistas.aba-agroecologia.org.br/index.php/cad/issue/view/75).	 Ao	
analisar	o	caminho	percorrido	por	este	evento,	percebe-se	um	importante	avanço,	por	um	lado,	
na	capacidade	mobilizatória	de	instituições	parceiras	que	compuseram	o	comitê	de	organização	
do	 3o	 Congresso	 Paranaense	 de	 Agroecologia,	 referendando	 assim	 a	 necessidade	 de	 se	
fortalecer	 a	 atuação	 em	 rede	 nos	 territórios	 em	 prol	 do	 fortalecimento	 da	 agroecologia.	 Por	
outro,	 também	 é	 possível	 atribuir	 um	 significativo	 êxito	 ao	 3o	 Congresso	 decorrente	 da	
pluralidade	dos	temas	trabalhados	de	forma	concatenada	aos	princípios	da	agroecologia	como	
ciência,	 prática	 e	 movimento	 transformando-o	 em	 um	 importante	 espaço	 de	 debate	 e	
confluência	de	diferentes	atores,	temas	e	institucionalidades	para	a	construção	da	Agroecologia	
no	Estado	do	Paraná.	



	
Em	 que	 pese	 o	 período	 de	 incertezas,	 sobretudo	 no	 que	 diz	 respeito	 às	 restrições	
orçamentárias,	 que	 atualmente	 acometem	 às	 instituições	 públicas	 paranaenses	 tais	 como	 o	
Centro	 Paranaense	 de	 Referência	 em	 Agroecologia	 (CPRA)	 o	 Instituto	 Agronômico	 do	 Paraná	
(Iapar),	a	Empresa	de	Assistência	Técnica	e	Extensão	Rural/PR	(EMATER/PR),	o	3o	Congresso	se	
consolidou	como	sendo	um	espaço	de	expressividade	para	uma	agroecologia	que	(re)existe	e	se	
fortalece	 a	 cada	 dia,	 seja	 nos	 territórios	 dos	 povos	 originários,	 dos	 quilombos,	 dos	 povos	 e	
comunidades	tradicionais,	do	 litoral,	do	rural	e	do	urbano,	seja	nas	organizações	e	 instituições	
que	produzem	e	reproduzem	o	conhecimento	agroecológico	como	as	universidades	(estaduais	e	
federais)	 e	 institutos	 federais	 –	 mediantes	 os	 NEAs	 e	 CVTs	 –	 como	 também	 das	 escolas	 do	
campo	 que	 se	 fizeram	 presentes	 com	 as	 suas	 juventudes	 que	 pulsam	 e	 impulsionam	 a	
agroecologia	nestes	espaços.	Os	trabalhos	 listados	nesta	edição	dos	Cadernos	de	Agroecologia	
corroboram	desta	assertiva.	
	
	Os	 coletivos	 da	 sociedade	 civil	 como	 organizações	 não	 governamentais	 foram	 mais	 do	 que	
parceiros	 neste	 evento.	 Foram	 partícipes!	 E,	 suscitaram	 um	 diálogo	 permanente	 entre	 os	
saberes	científicos	e	populares,	oportunizando	a	troca	de	conhecimentos	tanto	via	apresentação	
dos	 relatos	 de	 experiência,	 como	 via	 presencial	 nas	 rodas	 de	 diálogos	 e	 conversas,	 nas	 quais	
agricultores	 e	 agricultoras,	 experimentadores	 e	 experimentadoras,	 partilhavam	 suas	 práticas	
agroecológicas	cotidianas.	
	
Toda	alimentação	 servida	durante	o	evento	materializava	o	ato	político	de	 se	alimentar	 (e	de	
alimentar	aos	demais).	A	comida	de	verdade,	disposta	nas	mesas	fartas,	nos	apresentava	–	em	
demonstração	modesta	–	toda	a	diversidade	que	a	agroecologia	possui	para	alimentar	corpos,	
mentes	e	espírito.		
	
O	3o	Congresso	Paranaense	de	Agroecologia	promoveu	diálogos	nas	mais	distintas	formas	de	se	
comunicar.	Nos	painéis,	nas	mesas	de	diálogos,	nas	apresentações	orais	dos	trabalhos	e	relatos	
de	 experiências,	 nos	 pôsteres	 e,	 obviamente,	 na	 comida	 que	 disponibilizou	 para	 cada	
participante.	Nesta	edição	dos	Cadernos,	esta	diversidade	será	apresentada.	
	
Enquanto	ABA-Agroecologia,	participante	do	evento,	é	fundamental	reiterar	que	ocupar	espaços	
como	 este	 revigora	 e	 estimula	 a	 seguirmos	 nestes	 processos	 de	 construção	 coletiva,	 de	
aprendizados	e	partilhas.	Assim,	reiteramos	que	é	fundamental	que	este	legado	seja	levado	para	
o	XI	Congresso	Brasileiro	de	Agroecologia!		
	
Convidamos	 a	 todas	 e	 todos	 a	 participar	 do	 CBA	 Nordeste,	 em	 novembro	 de	 2019,	 em	 São	
Cristovão,	Sergipe!!!		
	

Boa	leitura!	
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