
CARTA CONVITE

Fórum Sagarana: Saberes Tradicionais e Mudanças Climáticas
5 a 7 de maio de 2022

O Fórum Sagarana: Saberes Tradicionais, Cultura e Mudanças Climáticas é uma proposta de articulação em

rede que produz séries de atividades, diálogos e formações, focando no fortalecimento institucional de

organizações e comunidades presentes no território do Vale do Rio Urucuia, na Região Norte-Noroeste do

estado de Minas Gerais, Brasil.  A sede do projeto é no Distrito de Sagarana, Arinos - MG.

Nosso objetivo é criar um ambiente de debates que fomentem reflexões e gere impactos positivos nas

estruturas das organizações e comunidades da região do Urucuia e Grande Sertão Veredas-Peruaçu. Serão

três eixos de atividades, que permeiam as temáticas da conservação dos saberes tradicionais; do

desenvolvimento sociocultural e o impacto das mudanças climáticas na agenda global até 2030.

Como será o Fórum?

A partir dos princípios da pedagogia griô, serão desenvolvidas diversas atividades com o objetivo de

dialogar e abordar o tema das mudanças climáticas integradamente com a realidade e visão de mundo dos

diferentes atores das comunidades cerratenses, sertanejas e interioranas, assim como comunidades

tradicionais, geraizeiros, barranqueiros e quilombolas. A ideia é criar pontes entre os conhecimentos da

oralidade e os conhecimentos formais, respeitando os modos de vida dessas comunidades.

A programação do Fórum conta com rodas de prosa, círculos dialógicos, oficinas de elaboração do

conhecimento, produção partilhada e formações técnicas. A ação é protagonizada por comunidades do vale

do rio Urucuia, dialogando também com metodologias de cocriação artística, de mapeamento afetivo, de

pesquisa-ação e de economia solidária.



Programação

#dia1_quinta-feira

05 de maio / 14h às 17h / GT @lab_sagarana: Reconhecimento e valorização dos saberes tradicionais no

manejo do fogo. Objetivo: Ponto da situação das problemáticas e práticas associadas ao fogo nos cerrados

do MSVP. (on-line)

05 de maio / 18h às 21h / @roda_de_fogueira: Espaço comunitário de partilha de histórias, saberes e

vivências & @setãozim: exibição de curtas metragem para crianças. (Presencial-Sagarana)

#dia2_sexta-feira

06 de maio / 14h às 17h / GT @fórum_sagarana: O potencial dos sistemas tradicionais agrocerratenses

para adaptação e mitigação das mudanças climáticas no cerrado. Objetivo: traçar um paralelo entre as

práticas agrícolas e saberes tradicionais correlatos do território Urucuiano e do MSVP que podem

contribuir para a adaptação e mitigação às mudanças climáticas. (on-line)

#dia3_sábado

07 de maio / 06 às 09h @feira_comunitária de Sagarana (Presencial-Sagarana)

07 de maio / 09 às 12h @passeio à Cachoeira do Boi Preto (Presencial-Sagarana)

07 de maio / 14 às 17h @Encontro dos Parceiros do Vale do Urucuia visando o fortalecimento da rede de

parceiros do Vale do Urucuia ao MSVP e diagnóstico de sinergias para conservação do cerrado e

enfrentamento dos desafios socioambientais, incluindo as mudanças climáticas. (Presencial-Sagarana)

07 de maio / 18h @Jantar do Associação das Artesãs, @exibição do curta Lab-Sagarana, @Apresentação de

Dança: Gambá e Saudade de Jardineira (Presencial-Sagarana)

07 de maio / 20h @Bingo e Forró (Presencial-Sagarana)



Por que Vila Sagarana?

A escolha da Vila de Sagarana para o fórum foi pensada como uma ação para reconhecer e fortalecer a

identidade geraizeira e dos povos do Cerrado. A pequena vila de 400 habitantes está localizada no sertão

de Veredas, narrado por João Guimarães Rosa, na mata seca, fitofisionomia única e rara do cerrado. Um

território altamente biodiverso, rico em tradições e de culturas únicas, ainda pouco conhecido e já muito

ameaçado.

Segundo o Sexto Relatório de Avaliação (AR6/WG1), do Painel Intergovernamental sobre Mudanças

Climáticas, esse território tem enfrentado secas mais intensas e temperaturas mais altas, sendo uma das

áreas do mundo onde a mudança do clima provocará efeitos mais drásticos.

Como posso participar?

O fórum Sagarana prevê várias categorias de participação:

- Os moradores da Vila Sagarana poderão concorrer no edital onde bolsistas foram selecionados

para integrar o projeto, participando de oficinas, rodas de conversa, curso audiovisual e

encontros na comunidade.

- Na programação também contamos com 3 Lives livres para todos os públicos. Elas serão

divulgadas nas redes do Cresertão e parceiros.

Serão 3 dias de fórum com os parceiros regionais na Vila Sagarana e/ou on-line para articular em rede

atividades, diálogos e formações, focando no fortalecimento institucional de organizações e comunidades

presentes no território do Vale do Rio Urucuia, na Região Norte-Noroeste do estado de Minas Gerais,

Brasil.



Histórico

A rede do Fórum Sagarana possui um amplo histórico de diálogos, debates e atividades construídas em prol

do desenvolvimento social, cultural, ambiental e econômico do território, agindo conjuntamente com

instâncias governamentais e da sociedade civil.

Dentre as atividades promovidas conjuntamente por instituições presentes na construção da proposta do

Fórum Sagarana, estão as sete edições do Encontro dos Parceiros do Vale do Rio Urucuia (2009-2015); sete

edições do Festival Sagarana (2008-2015); cinco edições do projeto O Caminho do Sertão (2014-2019),

cinco edições da Mostra Sagarana de Cinema (2017-2021), além de diversas propostas de formações,

parcerias público-privadas, emendas parlamentares e dinâmicas de articulação comunitárias.

As organizações participantes

Portal de Cultura Grande Sertão Veredas – Agência de Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Vale
do Rio Urucuia (ADISVRU)
Criado em fevereiro de 2001, o Portal de Cultura tem como proposta principal identificar e fortalecer a

cultura local e regional na sua diversidade tendo como foco os grupos de teatro, música, dança, os núcleos

de artesanato, cultura digital e familiares de quilombolas e ciganas. Enquanto parte da Instituição

ADISVRU, realiza ações de fortalecimento da diversidade cultural, economia criativa, sentimento de

pertencimento e diálogos entre patrimônios imateriais, materiais e meio ambiente.

Coletivo Ecos do Caminho
Criado em 2015, o Coletivo Ecos do Caminho é uma associação de pessoas físicas sem fins lucrativos (não

formalizada) que promove iniciativas, em geral independentes, em um processo de intensa convivência com

as comunidades locais, contando com a parceria de instituições e ONGs do Território Baiangoneiro. O

coletivo é composto por produtores culturais, fotógrafos, cineastas, jornalistas, historiadores, biólogos,

pesquisadores e artistas, oriundos de diferentes territórios e vivências. Eles mantêm uma sede na vila de

Sagarana e realizam há sete anos atividades socioculturais e ambientais na região, tal como as cinco edições

da Cinebaru  e a 7ª edição do Festival Sagarana, em 2015.

Associação do Cresertão – Centro de Referência em Tecnologias Sociais do Sertão
Fundada em 2010 com a proposta de demonstrar, divulgar e aplicar tecnologias sociais, A Associação do

Cresertão propõe e desenvolve soluções de baixo custo e ecologicamente corretas, capazes de gerar

trabalho e renda e melhorar a vida das comunidades. As tecnologias sociais refletem um novo conceito de

desenvolvimento, que alia saberes populares e conhecimento científico.

Sagarana, 10 de Abril de 2022
Rhaul de Oliveira - Diretor Científico da CRESERTÃO


