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Diplomado Internacional em Agroecologia
para a Sustentabilidade
Vai chover agroecologias!
A Agroecologia como Pedagogia Criativa para a
Soberania Alimentar, Nutricional e da SaúdeEdição
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CONVOCAM



Fortalecer as capacidades coletivas de pessoas interessadas em
promover, na pluriversidade de seus territórios, transições
agroecológicas para sistemas alimentares e de saúde alternativos e
autônomos, diante do aprofundamento da policrises global exacerbada
pelo impacto atual e futuro de pandemias, guerras e fomes

OBJETIVO GERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Oferecer um panorama detalhado dos fatores, causas e dinâmicas da
policrises global do Antropoceno, particularmente focada nos
impactos dos Regimes Agroalimentares e de Saúde Corporativos em
sua maioria, para visibilizar os horizontes alternativos e autônomos
que são promovidos no diversos territórios, sob o enfoque
agroecológico, com ênfase nas saídas propostas de educação,
comunicação, sistemas de cuidado e manutenção da diversidade
biocultural como sistema imunológico do planeta;

Dar conta das bases agronômicas, ecológicas, sociais e políticas da
Agroecologia, seus atores políticos emergentes, suas reivindicações
políticas desdobradas para recuperar suas soberanias alimentares,
nutricionais e sanitária, e as políticas públicas que favorecem ou não
as transições ou horizontes agroecológicos;

Revisar os diversos sistemas de atenção alimentar, nutricional e de
saúde, seus vínculos e desafios, os cuidados do território, a comida e o
corpo como reexistências e os agroecofeminismos para cultivar a vida
diante do Antropoceno (Capitaloceno), e

Revisar as soluções para a crise alimentar, nutricional e de saúde que
sofremos, por meio do relato de experiências que constroem, na
pluriversidade de territórios e agroecologias, horizontes alternativos
apresentados por atores e atrizes, movimentos sociais, academia e
suas políticas de defesa de vida, por meio de propostas e ações
estéticas, pedagógicas e comunicacionais transformadoras nos
territórios



PROGRAMA

 
 SESSÃO DE INAUGURAÇÃO

 

 
  BLOCO 1. DO ANTROPOCENO AO CAPITALOCENO: CRISE DE CIVILIZAÇÃO, CAUSAS,

IMPACTOS E HORIZONTES ALTERNATIVOS
  

Módulo 1
Crise civilizatória, impactos e horizontes

alternativos

 
 Analisar criticamente as dimensões e

elementos da crise civilizatória, bem como as
suas implicações sistémicas na vida das

comunidades em cenários pós-COVID-19 e de
guerra na Europa, delineando horizontes

alternativos
 

Módulo 2
O sistema agroalimentar hegemônico, impactos

na relação saúde-alimentação

Examinar os sistemas agroalimentares e os
dilemas éticos, políticos e socioecológicos

entre os modelos agroindustriais e os
modelos agroecológicos como horizontes
alternativos para a soberania alimentar

Módulo 3
Crises nos sistemas de saúde e cuidados

Compreender os impactos da
industrialização e da estruturação do

Capitaloceno nas relações humano-não-
humano (natureza), suas concepções e
padronização do cuidado e da saúde

Módulo 4
A interculturalidade como solução para a crise

educacional e alimentar

Reconhecer a pluralidade de saberes
existentes para a construção coletiva de

estratégias rumo às transformações
agroecológicas em curso



BLOCO 2. AS DISPUTAS PELO FUTURO DA VIDA NO PLANETA

Módulo 5
Diversidade biocultural: o sistema imunológico do

planeta

Reconhecer a pluralidade de formas de
compreensão do mundo e conhecimentos existentes

para a construção coletiva de estratégias em
direção ao fortalecimento de transformações

agroecológicas em curso

Módulo 6
Habitar, curar e comer de outras maneiras.
Transições agroecológicas: caminhos para a
soberania alimentar e a saúde coletiva nos

territórios

Discutir conceitos como horizontes alimentares e
em saúde alternativos, transição agroecológica,

territórios, territorialidades e re-territorializações, e  
as engrenagens entre saúde e soberanias 

Módulo 7
Bases epistemológicas e socioecológicas da

Agroecologia

Discutir as bases epistemológicas e os princípios da
agroecologia como conhecimento, prática cotidiana

e movimento social enfocadas nas soberanias
alimentares, nutricionais, em saúde e as

autonomias territoriais

Módulo 8
As frentes de disputa

da Agroecologia.
Reconhecendo atores políticos emergentes

Revisar as disputas entre a Agroecologia e o
Regime Agroalimentar Corporativo (RAC), a

cooptação de alguns de seus princípios, enfoques e
práticas pelo agronegócio, e discutir os diversos

olhares seu quehacer como conhecimento, prática e
movimento social

Módulo 9
Agroecologia política e políticas públicas para a

soberania alimentar e a saúde

Reconhecer o papel da Agroecologia Política e das
políticas públicas, entendidas em sua forma mais
ampla, na ampliação dos horizontes alimentares,

nutricionais e em saúde

Módulo 10
Comunicação, Agroecologia e saúde

Oferecer as bases conceituais para entender os
diferentes paradigmas de comunicação, bem como

as ferramentas para elaborar propostas
comunicativas relacionadas à alimentação e saúde

por meio do uso ético-político das TICs



BLOCO 3. SISTEMAS ALIMENTARE E SISTEMAS DE SAÚDE: VÍNCULOS E DESAFIOS

Módulo 11
Determinação social da saúde e da vida

Reconhecer conceitos para pensar criticamente o
processo saúde-doença a partir do pensamento da

medicina social latino-americana, para refletir
sobre os diálogos entre saúde coletiva e

Agroecologia  

Módulo 12
Sistemas alimentares: relações entre alimentos e

saúde como principal carga global de doenças ou
como fonte de vida

Analisar os sistemas alimentares para reconhecer
suas diferentes conexões, como a produção de

doenças e mortes ou a promoção da saúde e da
vida, seja na produção, na circulação , distribuição,

consumo e no destino/tratamento de resíduos

Módulo 13
Medicinas tradicionais e práticas de cuidado em

saúde

Reconhecer as práticas tradicionais de cuidados e
os diálogos que existem entre esses saberes com as

experiências agroecológicas e as práticas dos
sistemas públicos de saúde

Módulo 14
Saúde mental e agricultura: reconhecendo

conexões pouco exploradas entre agroecologia e
saúde

Analisar o conjunto de impactos negativos na
saúde mental das agricultora/es que se encontram

imersos em experiências agropecuárias do
agronegócio, mas também elucidar como as

experiências agroecológicas estão relacionadas aos
benefícios da saúde mental, incluindo o aumento
da sociabilidade e da autoestima por meio da

participação em hortas agroecológicas
comunitárias e em serviços de saúde mental

 

Módulo 15
Água e saneamento como conexões entre saúde e

Agroecologia

Analisar o papel da água como bem estratégico
para o avanço da Agroecologia e com ela a saúde.
Reconhecer como a falta de acesso aos serviços de

abastecimento de água e saneamento reproduz
injustiças sociais e iniquidades em saúde, por meio
da manutenção de doenças infecto-parasitárias em

determinados setores populacionais, incluindo
populações rurais e periféricas das cidades, em

contraste com as diversas práticas de saneamento
agroecológico , tanto no campo como na cidade



BLOCO 4. SAÍDAS: ONDE, COMO E COM QUEM? PARTILHA DE EXPERIENCIAS 

Módulo 16
Sistematização participativa de experiências de

transição agroecológica

Discutir teorias, abordagens, ferramentas e
aplicações para a sistematização participativa de

experiências de transição agroecológica

OFICINA
SISTEMATIZAÇÃO PARTICIPATIVA DE EXPERIÊNCIAS DE TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA

Módulo 17
Uma agroecologia ou um pluriverso de

agroecologias?
Experiências territorializadas
Atores, desafios e avanços

Reconhecer a diversidade de experiências que
unem as soberanias alimentares, nutricionais, em

saúde e educativas na América Latina e no Caribe
e suas expressões bioculturais e territoriais

 

Módulo 18
Mais além da educação institucionalizada.

Propostas de soberania educacional
para a agroecologia

Visibilizar os fundamentos pedagógicos que
fundamentam a prática educativa de diversas
experiências de transições agroecológicas e de

saúde em múltiplos territórios da AL

Módulo 19
  Os cuidados como re-existências. Perspectivas

ecofeministas e outras sobre o alimento e asaúde
como autocuidado

Reconhecer as diferentes perspectivas e
abordagens sobre os cuidados que constroem suas
protagonistas nos territórios rurais e urbanos como
parte substantiva do fortalecimento da diversidade
biocultural como sistema imunológico do planeta

Módulo 20
Agroecologias e estética como práxis política

Valorizar as diversas expressões estéticas
relacionadas com a soberania alimentar, saúde
colectiva e cuidados de vida que são concebidas

em territórios alternativos como exercícios de práxis
política colectiva

TALLERES IN SITU
  AGROECOLOGIAS E ESTÉTICAS COMO PRAXIS POLÍTICAS

Módulo 21
Agroecologias e outros mundos possíveis. O futuro

está aqui e agora...

Sintetizar o relato do que foi aprendido sobre a
construção de horizontes alternativos em saúde,

alimentação e educação nos territórios. Quo vadis
agroecologias?

SESSÃO DE ENCERRAMENTO

CONGRESSO PARA APRESENTAÇÃO DOS TFDs DA 5ª EDIÇÃO



DESCRIPCIÓN

Esta 5ª edição do Diplomado Internacional em Agroecologia para a
Sustentabilidade 2023, responde à necessidade de explorar de forma crítica e
abrangente as pontes existentes e necessárias entre as soberanias alimentares,
nutricionais e da saúde, a partir de uma abordagem agroecológica, de forma a
problematizar - desde perspectivas ontológicas, epistemológicas, políticas e práticas
- a crise em que nos encontramos, seu aprofundamento e as saídas para horizontes
alimentares e de saúde como parte das transições civilizacionais implantadas nos
territórios com abordagem agroecológica. Soma-se a isso a necessária revisão de
experiências educativas e pedagógicas em torno dos problemas que esta edição
enfoca. Especial atenção é dada à sistematização participativa de experiências
agroecológicas vinculadas a práticas de cuidado e saúde coletiva.

Esta edição oferece ainda duas oficinas práticas: a primeira, sobre a sistematização
de experiências agroecológicas e de saúde que se desdobram nos territórios, e a
outra, in situ, ou seja, no território, sobre a relação entre agroecologia e estéticas
como práxis política, por meio de aprendizados, intervenções e desenhos estéticos
compartilhados com diversos atores locais.
 
O programa é composto por 4 blocos, com 21 módulos distribuídos em 42 sessões de
sábado, uma sessão de abertura e uma sessão de encerramento, além das sessões
necessárias para a apresentação dos Projetos Finais do Diplomado (TFDs) na forma
de congresso. As sessões de sábado serão de 4 horas letivas em que serão ouvidas
conferencias, conversatórios, bem como atividades de grupo e trabalhos autónomos
pessoais durante a semana. Participarão do Diplomado professoras/es convidada/os
reconhecidos internacionalmente, membros de organizações sociais e políticas,
lideranças da agroecologia em seus territórios, acadêmicos de instituições e
universidades da América Latina e Caribe e Espanha, entre outras/os, técnicas/os e
funcionárias/os públicas/os.

Ao final desta 5ª edição do diplomado, as e os diplomantes deverão apresentar um
Projeto de Fim de Diplomado (TFD), de forma escrita, audiovisual ou gráfica,
apresentar o referido trabalho durante o congresso e ter assistido a 80% das
sessões, para poder obter seu certificado.

O certificado será validado pelas instituições organizadoras.

Cursar este diplomado é uma opção de titulação para os alunos de graduação da
UAQ. 

VALOR DA MATRÍCULA:

$200 USD (vagas limitadas, encerramento inscrições 7 Maio de 2023 )

DIAS E HORÁRIOS
Sábados de 9:00 a 13:00 hrs  (México)



COORDENAÇÃO GERAL

Dr. Narciso Barrera Bassols (UAQ/CLACSO)

COORDENAÇÃO ACADÊMICA
 

Mtra. Olga Isela Morales Villeda (U. Pablo Olavide, España)
Dr. André Burigo (FIOCRUZ)

Mtra. Ximena Cortés Lozano (UNIMINUTO, Bogotá, Colombia)
Dra. Isabel Cristina Lourenço da Silva (ABA-Agroecologia, Brasil)

Mtra. Claudia Sandoval Felix (MEIS, Universidad Veracruzana, México)
Mtra. Silvia Colmenero (UAQ, México)

Dra. Fernanda Savicki de Almeida (ABA-Agroecologia, Brasil)
Dr. Emanuel Gómez Martínez (Universidad Autónoma Chapingo, México.)

Mtra. Laura Saura ( U. Pablo Olavide, España)
Dra. Shirleyde dos Santos (ABA-Agroecologia, Brasil)

Esp. Adriana Adell Gomes Pinto (ABA-Agroecologia, Brasil)
Mtro. Claudemar Mattos (Fiocruz, Brasil)

Dr. Óscar Emerson Zúñiga Mosquera (UFRPE, Brasil)
Dra. Vania Pimentel (Instituto Federal de Brasília, Brasil)

Comissão Académica

Islandia Bezerra (ABA) BRA
Juliana Merçon (UV) MEX
Gloria Patricia Zuluaga (UA) COL
Adelita San Vicente (SEMARNAT) MEX
Inés Gazzano (UdelaR) URU
Georgina Catacora (SOCLA) BOL
Ladjane Caporal (UFRPE) BRA
Tamara Osorno (UAQ) MEX
Manuel González de Molina (UPO) ESP
Francisco Garrido (UPO) ESP
Ángel Calle (UCO) ESP
Paulo Petersen (AS-PTA) BRA
Santiago Sarandón (UdelaP) ARG
Álvaro Acevedo (UNAL) COL
Javier Tobar (UNICAUCA) COL
Jaime Morales (RASA) MEX
Peter Gerritsen (UdeG) MEX
Omar Felipe Giraldo (UNAM-MD) MEX

 
INSTITUCIONES CONVOCANTES

 
ABA -Asociación Brasileña de Agroecología

SOCLA – Sociedad Latinoamericana de Agroecología
GT CLACSO – Grupo de Trabajo Agroecología Política del Consejo

Latinoamericano de Ciencias Sociales
UNIMINUTO – Corporación Universitaria Minuto de Dios

UAQ – Universidad Autónoma de Querétaro
FIOCRUZ – Fundación Oswaldo Cruz
UNICAUCA – Universidad del Cauca


