Bandeirão de Luta: agroecologia, comunicação e cultura
“Comunicação e Cultura como territórios simbólicos de resistência e encantamento”
Olá, pessoal das delegações!

O IV Encontro Nacional de Agroecologia (ENA) se aproxima! Como partilhado com vocês no informe
circulado em abril por texto e pelo spot, entre as muitas ações coletivas do encontro está a
confecção do “Bandeirão de Luta: agroecologia, comunicação e cultura”.
Essa atividade é um convite para uma prosa sobre as nossas práticas e experiências, onde faremos
um registro artístico e uma costura dos nossos fazeres cotidianos na animação da comunicação e
fortalecimento da cultura em nossos territórios. Abaixo reunimos algumas orientações para que a
atividade seja realizada da melhor maneira:
- Existem regiões, estados e territórios que já prepararam seus pedaços de tecidos. Esses grupos
devem entregar o material durante a oficina que será realizada no sábado, dia 2 de junho, na tenda
10 entre as 9 às 12 horas.
- Seu grupo ainda não preparou sua roda de conversa e construiu o pedaço da nossa bandeira? Ainda
quer fazer isso? Ainda há tempo! Escolha um tecido de fundo liso para que as mensagens, bordados
e desenhos fiquem mais visíveis. De preferência, o pedaço de pano deve ser quadrado.
- Como vamos costurar as peças umas nas outras, convidamos as delegações a se somarem como
voluntárias nesse processo. Se puderem, indiquem nomes para os contatos indicados abaixo. Dessa
forma, teremos mais força para concluir os trabalhos durante a atividade autogestionada. Durante a
oficina haverá espaço para finalização das peças. Contribuições de materiais para a oficina como
retalhos, fitas, cola, tesouras, sementes e outros materiais são essenciais.
- Vamos trabalhar para registrar todos os depoimentos durante a oficina. Outra forma de recolher
informações é por meio de cartas. Incentivamos a escrita sobre esse processo coletivo, de forma a
informar sobre os conflitos e as alternativas dos territórios da agroecologia com relação aos temas
da oficina.
Agradecemos demais a parceria de cada território em mais este desafio coletivo e colaborativo!
Vamos que vamos #RumoAoIVENA.

Coletivo de Comunicação e Cultura do IV ENA
Para tirar dúvidas ou obter mais informações:
Fernanda: fernanda.amorim@embrapa.br (79) 99122-9301 e Patrícia: padiastavares@gmail.com
Eu te acompanho, que bordar sozinha nestes tempos causa danos.
Ponto à frente, ponto com volta, ponto e vírgula
aquele que se esconde se enrosca e talvez também o que se mostra.
Porém ao ponto final. Aponta o corpo inteiro.
Irmã, eu só posso e só desejo bordar um ponto que sirva um pouco a este solo. P
 oema "Bordado" de Laura Devetach

SAIBA MAIS:
Costura política no IV ENA: comunicação, cultura e agroecologia
Uma das atividades autogestionadas do IV Encontro Nacional de Agroecoclogia (ENA) vai fazer, literalmente, a
costura política entre a comunicação, a cultura e o modelo de agricultura defendido pelas diversos territórios,
movimentos e organizações que compõem a Articulação Nacional de Agroecologia (ANA). A confecção
coletiva do “Bandeirão de Luta” está marcada para o sábado (2/6), das 9h às 12h, na Tenda 10 do Parque
Municipal de Belo Horizonte (MG).
As delegações que vão #RumoAoIVENA podem, desde já, preparar seus pedaços de tecidos. Juntem as
pessoas e, por meio de desenhos, frases, colagens e bordados, registrem coletivamente os resultados de
rodas de conversas. Qual cultura a agroecologia semeia? O que a alimentação comunica sobre os territórios?
O que a comunicação e a cultura têm a ver com a radicalização da democracia? Como elas podem fortalecer
ou já fortalecem a agroecologia? Por que interessa à toda sociedade a agroecologia? Essas e outras
questões servem para estimular os debates entre os grupos.
Durante a atividade autogestionada, vamos debater os temas, confeccionar mais pedaços de tecidos e unir os
que já chegarem prontos ao IVENA. Os conhecimentos adquiridos e registrados nessa costura ajudarão a
compor o conteúdo sobre o eixo “Comunicação e Cultura” na carta política do Encontro, que também contará
com um seminário específico sobre os temas. “Nossa arte coletiva vai representar a importância da
comunicação e da cultura populares, comunitárias, alternativas e livres para a agroecologia. Com certeza o
‘Bandeirão de Luta’ também vai reunir recados sobre os problemas da mercantilização da comunicação e da
cultura, uma realidade que só fortalece o agronegócio e inviabiliza uma real democracia no nosso país”,
explica Luciana Rios, do Coletivo de Comunicação e Cultura da ANA. Ela participou do II Encontro Estadual de
Agroecologia da Bahia, promovido no município de Santa Bárbara nos dias 9 e 10 de maio. Entre as atividades,
os participantes construíram uma bandeira da comunicação e cultura popular e agroecológica da Bahia, que
fará parte de uma grande costura do eixo “Comunicação e Cultura” do IV ENA.
“O Encontro pretende reoxigenar o campo agroecológico ao fortalecer conexões entre as diversas lutas e
resistências no cenário político atual. Para o movimento agroecológico, é fundamental repensar a cultura e a
comunicação como práticas cotidianas e expressões dos povos”, completou Luciana, que também integra a
organização Sasop.

VEJA TAMBÉM:
Em Pernambuco, durante o Encontro Estadual de Agroecologia, realizado em Serra Talhada, um
momento foi reservado para a construção desse retalho. Parte de sua feitura pode ser conferida em
vídeo.

E LEIA:
Os participantes do II Encontro Estadual de Agroecologia da Bahia também construíram uma
bandeira da comunicação e cultura popular e agroecológica do estado. Confira aqui.

