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Segura! Vai partir!
- Este trem vai rumo à vida – grita o maquinista.

É o trem da diversidade, o trem do movimento que carrega 
povos, sonhos e resistências.

As perguntas que não querem calar nas nossas cabeças du-
rante essa viagem: quem produz nosso alimento? Como ele 
é produzido? Que ambientes essa forma de produzir alimen-
tos constrói? Quais são seus principais desafios e ameaças? 
Quais histórias permeiam essa produção?

É com muita alegria que embarcaremos em mais uma Carava-
na Agroecológica e Cultural organizada pelo Projeto Comboio 
Agroecológico do Sudeste. O Comboio põe em movimento Mi-
nas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo para 
juntos fortalecer a agroecologia neste país e neste planeta. A 
primeira caravana foi a de Minas Gerais e o ponto de chegada 
foi Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. A segunda percorreu 
o Espirito Santo rumo à Serra do Caparaó. A terceira ocorreu 
no Rio de Janeiro, culminando em Casimiro de Abreu. Agora 
é a vez de São Paulo, e com muita alegria anunciamos nosso 
destino: o Vale do Ribeira!

Prepare sua mala, mas deixe um lugarzinho para caber histórias 
de lutas, de conquistas e de celebrações. Iremos pisar em terras 
ancestrais, terras em que o povo está chegando agora, terras 
que mostram histórias da agroecologia, mas também terras 
maltratadas pelo agronegócio, pelo eucalipto e pela cana-de-
-açúcar, terras de conflitos e disputas de muitas gerações.

Bora gente, calcanhar bem apontado que o caminho é longo e 
a diversidade é grande!

Lá vem o sol e que venha a chuva. Olha o Comboio no meio 
da rua!
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As Caravanas Agroecológicas e Culturais

A Caravana Agroecológica e Cultural rumo ao Vale do Ribeira é 
uma realização da Rede de Núcleos de  Agroecologia da Região 
Sudeste (R-NEAs) e da Articulação Paulista de Agroecologia (rede 
APA), por meio do Projeto Comboio Agroecológico Sudeste/CNPq e 
do Edital 81/2013, que conta com apoio de vários Ministérios. 

Nos territórios por onde a Caravana passa, conta com o apoio e 
a construção cotidiana nas Articulações Regionais de Agroecolo-
gia, das organizações que prestam assessoria às agricultor@s, das 
associações e cooperativas de agricultores, dos grupos e coletivos 
de Agroecologia.

O ponto de culminância será na Barra do Turvo - SP, onde se loca-
liza uma rede de parcerias, sem as quais seria impossível realizar 
esta Caravana.

Por meio das Caravanas Territoriais, diversas organizações do mo-
vimento agroecológico, desde a preparação para o III Encontro 
Nacional de Agroecologia (ENA), tem se buscado fazer um exer-
cício descentralizado de análise coletiva e contrastar os diferentes 
padrões de desenvolvimento rural dentro de cada território. Ago-
ra é hora de ampliarmos os conhecimentos e as trocas entre os 
estados do Sudeste.

A Caravana objetiva explorar, principalmente, as seguintes dimen-
sões:
» Intercâmbio de experiências e interação cultural entre os parti-
cipantes.
» Reflexão sobre as questões territoriais sob a ótica da agricultura 
familiar camponesa. 
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» Diálogos com a sociedade procurando trazer o seguinte questio-
namento: Porque interessa a sociedade apoiar a agroecologia?
Em “comboio” visitaremos pelo caminho experiências que con-
tribuem ou desafiam a construção da agroecologia e a produção 
orgânica. Visitaremos experiências com sistemas agroflorestais, 
assentamentos, agroturismos, comunidades quilombolas e gru-
pos culturais. Visitaremos também as experiências em áreas de 
conflitos socioambientais nos territórios. 
Cada Caravana é uma construção. Esperamos que esta possa tra-
zer novos elementos, reflexões e intervenções que transformem 
efetivamente nossa realidade.

Agroecologia em São Paulo: Histórias de 
resistência e esperança

Das bençãos às Bandeiras no Mosteiro de São Bento, na Vila de 
São Paulo, ao Pato de borracha da FIESP, na Avenida Paulista, 
inúmeras egrégoras foram levantadas pela elite paulista para ca-
pitalizar as energias coletivas (mentais e emocionais) em torno de 
seus interesses e da manutenção de seu domínio político e econô-
mico em terras paulistas. Para cada uma delas, um fato midiático 
se criou. Narrados em versos de Moda de Viola, programas de 
rádio ou pelos telejornais que hoje penetram casas, apartamentos 
e barracos de madeira, as histórias mais conhecidas dessas terras 
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foram contadas à imagem e semelhança de uma elite que acom-
panhou as transformações do mundo, mas conservou o mesmo 
pensamento de séculos atrás.

Da fazenda de café para a indústria, da indústria para as finanças, 
essa versão da história de São Paulo já é muito conhecida em 
todo Brasil.
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A Caravana Agroecológica e Cultural rumo ao Vale do Ribeira-SP, 
pede licença para contar outras histórias: de resistência e esperança!

Por detrás de muitos espigões onde cresceram os cafezais 
e nas grotas dos fundos de vale onde o gado pastou pelo 
Oeste Paulista; 
 
entre os refúgios de mata nativa em meio ao oceano (deser-
to) de Cana-de-Açúcar que inundou (secou) as terras roxas, 
desde a Dira de Ribeirão Preto até a da metrópole de Campinas;

cruzando com o cinturão da Laranja e atravessando os 
novos parques industriais da região Sorocabana, rumo ao 
Pontal do Paranapanema, onde a luta por Reforma Agrária 
eclodiu; 

nos abrigos de Mata Atlântica primária, que não foram 
atingidos pelo  tsunami de Eucalipto; 

nos roçados dos sitiantes que sobreviveram ao limite das 
imposições do mercado e dos intermediários, orbitando as 
Agroindústrias; 

nos quintais e na policultura das famílias que herdaram a 
parte que lhes coube da falência do café, no Vale do Paraíba; 

nos frutos da Juçara, pressionadas nas encostas da Serra do 
Mar, e hoje ameaçadas pela expansão de portos litorâneos; 

nas periferias da metrópole de São Paulo, onde a insegu-
rança alimentar sempre acompanhou a insegurança de vida; 



- 8 -

nos Quilombos que construíram seus territórios no Vale do 
Ribeira, e hoje encontram-se na linha de fronteira entre 
Unidades de Conservação e unidades de especulação; 

em cada canto do estado de São Paulo, 
são milhares as histórias de resistência e esperança dessas terras.

A Caravana Agroecológica é um meio de integrar pessoas que 
ajudam a manter viva a memória e a sequência dessas histórias, 
através do fazer agroecológico, que une conhecimentos tradi-
cionais a conhecimentos modernos em uma só construção. Para 
compartilhar estas experiências nos quatro estados do Sudeste, 
ela atravessa São Paulo percorrendo cinco rotas diferentes, partin-
do cada uma de um estado, para se encontrar em Barra do Turvo, 
no Vale do Ribeira.

Preparem suas malas, mente e espírito, traga sementes, mudas e 
esperança, pois esse trem vai rumo à vida!!!

As Rotas

O traçado das rotas da Caravana não define os caminhos da 
Agroecologia em São Paulo, pois esta possui caminhos próprios 
que jamais se encaixarão em uma logística rodoviária, de custos 
de petróleo e tempo de deslocamentos. Seus caminhos são livres, 
pois é este o sentido de sua luta. Esperamos que nestes dias de 
17 a 21 de maio, nossa Caravana fortaleça essas experiências que 
carregam o desafio de construir dia-dia, a Agroecologia popular, 
no campo e na cidade, e que seus caminhos possam se abrir ain-
da mais ao seu fim, pois a Caravana encerra seus trajetos, mas os 
caminhos da Agroecologia são permanentes!
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Partindo da experiência da Caravana Agroecológica do Rio de Ja-
neiro, procuramos em São Paulo, destacar alguns temas relacio-
nados à Agroecologia, que emergem das experiências que com-
põem cada Rota, destacando os temas centrais delas para propôr 
um olhar coletivo a partir de “rotas temáticas”.

ROTA  “TERRITÓRIO: COMUNIDADES TRADICIONAIS  
 e UNIDADES DE CONSERVAÇÃO”

As duas regiões que compreendem os municípios de Ubatuba, 
litoral norte de São Paulo, e Barra do Turvo, Vale do Ribeira, onde 
se localizam as experiências visitadas por esta rota, possuem como 
pontos em comum, o fato de estarem inseridas dentro de Unida-
des de Conservação (UCs), e de pela presença de comunidades 
tradicionais no território.
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Na região de Ubatuba, o Parque Estadual da Serra do Mar (PESM), 
onde o município se insere diretamente, faz fronteira com áreas do 
Parque Nacional da Serra da Bocaina (PNSB), a Área de Proteção 
Ambiental do Cairuçu (APA Cairuçu), e a Reserva Estadual Ecológica 
da Juatinga (REEJ), entre outras. Vistas em seu conjunto, estas UCs 
abrangem todos os municípios vizinhos a Ubatuba: Caraguatatuba, 
Natividade da Serra, São Luís do Paraitinga, Cunha e Parati (RJ).

Devido as condições geográficas que imprimem na paisagem sua 
beleza natural singular, o governo militar implementou na região, 
durante década de 1970, um projeto de desenvolvimento buscan-
do atrair o turismo das elites e classe média paulista e carioca, por 
meio do projeto TURIS, com a construção da rodovia Rio-Santos 
(BR 101). Com a conclusão da rodovia, a região sofreu fortes al-
terações, principalmente diante das ameaças de grileiros que che-
gavam por conta da valorização das terras em torno da rodovia. 
Assim, a luta pela terra foi, e é um dos principais capítulos da 
história de resistência das comunidades tradicionais que ali vivem.

Contraditoriamente a esta política de incentivo ao turismo, vetor 
de diversos impactos socioambientais, no mesmo período são cria-
das as Unidades de Conservação, com um entendimento de que 
a preservação da Mata Atlântica da região se realizaria através de 
seu isolamento e pela ausência de ocupações humanas quaisquer 
que fossem. Essa política preservacionista, fundamentada pela 
ideia do mito da natureza intocada, pressupõe atribuições e re-
gulamentações, que inibem práticas tradicionais de uso do recur-
sos naturais nos territórios, gerando conflitos com as populações 
locais que habitavam a região antes da implementação das UCs.

Como forma de apresentar alternativas às soluções que propunham 
a retirada das comunidades de seus territórios e reassentamento 
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em outras áreas, foram desenvolvidas ações voltadas para o manejo 
sustentável da terra e da vegetação local, através de práticas agroe-
cológicas, como o Manejo Sustentável da Palmeira Juçara, que esti-
mulou a valorização da palmeira em pé e a organização comunitária 
a partir da produção da polpa alimentar do fruto da Juçara. Além de 
beneficiar o ecossistema da região, essas produções agroecológicas 
estimulam uma autonomia e segurança alimentar tanto para agri-
cultores como para demais moradores da região.

Hoje a região vive uma política de turismo de massa, sem pla-
nejamento e que não respeita os hábitos e costumes locais. São 
muitos os impactos socioambientais gerados pela atividade, e as 
ameaças aos territórios das comunidades tradicionais se comple-
xificam com a iminência da ampliação do Porto de São Sebastião 
para exploração do pré-sal.

Para conhecermos um pouco dessa história pela voz de quem a viveu, 
a rota “Territórios: Comunidades tradicionais e Unidades de Conser-
vação” visita a comunidade caiçara no sertão de Ubatumirim, onde 
também serão compartilhadas as experiências de manejo agroflorestal 
e da diversidade funcional dentro dos sistemas produtivos.

Na região de Barra do Turvo, Vale do Ribeira-SP, transformação 
econômica ligada ao desenvolvimento capitalista em São Paulo 
acontece de forma lenta e marginal no Vale do Ribeira, perme-
ando aos poucos, sem romper com a dinâmica local, com a reali-
dade agrária e com o modo de vida das populações tradicionais.

Com esse contexto, na década de 60, a região é tomada pela 
mesma concepção ambiental e territorial de caráter preservacio-
nista, a partir de discussões levantadas em diversas esferas da 
sociedade que foram incorporadas pelo Estado, culminando na 
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criação do Parque Estadual do Jacupiranga, em 1969. Sua abran-
gência de 150 mil hectares, é justificada por compreender a maior 
área de Mata Atlântica contínua do Brasil.

Tal política passa a ser operacionalizada com aumento gradativo 
dos dispositivos de vigilância, patrulhamento e punição às popu-
lações habitantes que dessas áreas tiravam o sustento, incluin-
do-se as populações tradicionais que já conviviam com o bioma 
muito antes da criação do Parque, sem afetar sua resiliência. As-
sim que, a imposição normativa desse território oficial do Estado 
acontece de forma conflituosa com as territorialidades diversas 
das populações tradicionais do Vale, em sua maioria pouco in-
formadas sobre o conteúdo das normas jurídicas que passaram a 
vigorar, para elas, repentinamente.
 
A partir dos anos 2000, uma forte mobilização das comunidades 
locais é iniciada na busca de uma territorialização que conside-
rasse as práticas e identidades tradicionais da região. Essa mo-
bilização foi possível devido a um histórico de intensa formação 
política das comunidades nos anos anteriores. Nesse processo, 
destaca-se a formação do SINTRAVALE – Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais da Barra do Turvo, na década de 90, antes ainda a 
presença da CPT (Comissão Pastoral da Terra) sob coordenação 
do Bispo Dom Aparecido, e também a presença de diversas ONGs 
socioambientais. Esse caldo de cultura e formação política criou 
as condições para a criação de um Projeto de Lei cuja proposta era 
a de revisão dos limites do Parque e a criação de um mosaico de 
Unidades de Conservação onde passam a ser autorizadas diversas 
categorias de manejo das áreas florestadas.
 
O projeto avançou acompanhando as discussões que aos pou-
cos foram formulando o SNUC (Sistema Nacional de Unidades 
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de Conservação). Foram realizadas diversas audiências públicas e 
em 2004 foram criados Conselhos que reuniam as lideranças de 
todo o Vale do Ribeira (Cananeia, Jureia, Cavernas, Barra do Tur-
vo, etc). Por fim, em 2007 consolidou-se e foi aprovada a Lei do 
Mosaico de Unidades de Conservação, que estabeleceu o Plano 
de Manejo para cada Unidade de Conservação circunscrita pelo 
recém-criado Mosaico do Jacupiranga. Foram incluídas as Reser-
vas Extrativistas (Resex), Áreas de Proteção Ambiental (APA), e 
Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS), onde as práticas 
tradicionais de cultivo são autorizadas, incluindo-se a coivara.

Para conhecermos um pouco dessa história pela voz de quem a 
viveu, a rota “Territórios: Comunidades tradicionais e Unidades 
de Conservação” visita o Quilombo Ribeirão Grande e o Quilombo 
do Cedro, em Barra do Turvo-SP.

“Herói foi Zumbi
tamo aqui pra deNegrir
do Oiapoque ao Chuí, isto é Brasil
Verdadeiras histórias de lutas e glórias
Preservar as memórias e as vitórias
Abaixem os fuzis e as pistolas!
Não aceitaremos mais esmolas!
Afroeducação nas escolas!
Nosso som tocando nas vitrolas
Os Quilombolas!”

“Minha jangada vai sair pro mar
Vou trabalhar, meu bem querer

Se Deus quiser quando eu voltar do mar
Um peixe bom eu vou trazer

Meus companheiros também vão voltar
E a Deus do céu vamos agradecer”

(“Suíte do Pescador”, Dorival Caymmy)

(“Os Quilombolas”,
Gaspar Z’África Brasil)
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As duas regiões que compreendem os municípios de Cunha e 
São Luis do Paraitinga, e Eldorado, onde se localizam as experiên-
cias visitadas por esta rota, possuem como pontos em comum o 
esforço no sentido do resgate, preservação e valorização do pa-
trimônio cultural imaterial, tanto das tradições da cultura popular 
caipira no Vale do Paraiba, como da cultura tradicional quilom-
bola no Vale do Ribeira.

No Vale do Paraiba, com o declínio da atividade cafeeira, a região 
passou por um processo de transformação de sua estrutura fundi-
ária, tendo as antigas fazendas retalhadas em partilhas e heranças 
familiares. Esse processo se multiplicou à medida que as gerações 

“Convoquei os meus duendes
Pra fazer mutirão
Logo um toque de magia
Passou de mão em mão

Esse ano com certeza
Desengano vai ter fim
Natureza tem seus planos
Mas não sabe ser ruim
Tão seguro quanto o ar
Ser mais quente no verão

Da semente sai futuro
Nem que seja temporão
Da semente sai futuro
Nem que seja temporão”
(“Semente”, Almir Sater)

ROTA: “AGROBIODIVERSIDADE e AGROTURISMO”
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foram se sucedendo, o que resultou numa região pontuada por 
pequenas propriedades e produção agropecuária familiar.

O êxodo populacional foi marcante e as fazendas passaram a se 
ocupar da pecuária leiteira, que perdurou com protagonismo eco-
nômico na região até os finais do Século XX, quando a maioria 
das cooperativas de leite instaladas na região começaram a fechar.

Esse novo período de dificuldades econômicas marca a abertura 
de três importantes aspectos sociais interligados no processo de 
desenvolvimento econômico da região:

1 - A resistência de uma agricultura familiar de subsistência 
praticada pelas gerações mais antigas.

2 - O contínuo êxodo rural dos jovens para os municípios 
vizinhos com maior atividade urbano-industrial, São José 
dos Campos, Taubaté, Jacareí e Guaratinguetá, em busca 
de oportunidades de emprego. 

3 - O esforço de resgate, preservação e valorização das tra-
dições culturais populares, que acabaram atraindo atenção 
de muitos turistas.

Contraditoriamente, a atividade do turismo como alternativa de 
renda para a região, reforçou traços importantes da cultura tradi-
cional caipira e de um modo de vida ligado ao campo, atuando 
como um vetor de ampliação das possibilidades de permanência na 
terra por parte dos sitiantes pressionados economicamente a sair do 
campo. Porém, no âmbito da produção agrícola, a falta de incentivo 
e de alternativas econômicas para agricultura familiar, continuou 
sendo vetor de êxodo rural, principalmente dos mais jovens.
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Em São Luis do Paraitinga, por exemplo, são muito conhecidas as 
festas populares e religiosas que ainda perduram, com destaque 
à Festa do Divino Espírito Santo. Em Cunha, a cidade que firmava 
sua economia na agropecuária, hoje é conhecida por sua arte e 
por suas belezas naturais, sendo a relação do município com o 
barro, através da arte cerâmica, um dos traços mais importantes 
e mais reconhecidos. 

No Vale do Ribeira, após o declínio da mineração de ouro na re-
gião e mais tarde das lavouras de arroz, muitos trabalhadores ex-
-escravos se fixaram em terras abandonadas pelos fazendeiros, 
formando comunidades negras existentes até hoje. Boa parte 
dessas comunidades espraiam-se ao longo das duas margens do 
Rio Ribeira de Iguape, entre os municípios de Iporanga e Eldora-
do. Com essa forma de apropriação dos espaços, as populações 
descendentes de escravos mantiveram seus laços históricos e de 
parentesco (Inventário Cultural de Quilombos do Vale do Ribeira-
-SP, ISA, 2013)

As comunidades quilombolas do Vale do Ribeira sempre manti-
veram relações sociais e econômicas com os pequenos núcleos 
urbanos regionais, com os grandes proprietários rurais e com as 
autoridades locais. Mesmo estando em locais com certo isola-
mento geográfico, nunca viveram descontextualizadas da produ-
ção agrícola regional, ora atuando como fornecedores de bens 
alimentícios, ora na qualidade de meeiros, de pequenos produ-
tores e de empregados de fazendeiros. Estudos antropológicos 
(MPF-SP, 1998) afirmam a existência de comunidades quilom-
bolas que possuem tradição de 300 anos de ocupação no Vale, 
caso da comunidade de Ivaporunduva. Permanecendo sempre em 
contato direto com a natureza e extraindo delas os meios para 
sua subsistência e reprodução cultural, acumularam, ao longo das 
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várias gerações, conhecimentos tradicionais e profundos sobre os 
ecossistemas da região (Inventário Cultural de Quilombos do Vale 
do Ribeira-SP, ISA, 2013).

Junto com esses elementos que compõem o mosaico do Patrimô-
nio Cultural das duas  regiões, emerge uma discussão acerca de 
outro traço importante da cultura popular caipira, e quilombola, 
diretamente ligados a Agroecologia: a necessidade do resgate, 
da preservação e reprodução das sementes crioulas, dentro da 
perspectiva de autonomia de gestão dos recursos genéticos pelas 
famílias e comunidades camponesas.

Na região de Cunha, voltando ao Vale do Paraíba, o trabalho com 
sementes protagonizado pela Associação SerrAcima, começou 
em 2009, a partir de dois projetos sobre biodiversidade e fertili-
dade do solo. De lá pra cá foram realizadas anualmente as Feiras 
de Trocas de Sementes Crioulas e Mudas de Cunha e região, che-
gando no ano passado (2015) à sua quinta edição, envolvendo 
centenas de de pessoas, e resgatando mais de cem variedades de 
sementes tradicionais em cada uma.

No Vale do Ribeira, desde 2008 acontece anualmente a Feira de 
Troca de Sementes e Mudas Tradicionais dos quilombos do Vale 
do Ribeira. Organizada pelo GT Roça, grupo que reúne as as-
sociações quilombolas, o Instituto Socioambiental, Itesp (Ins-
tituto de Terras do Estado de São Paulo), a Eaacone (Equipe 
de Articulação e Assessoria às Comunidades Negras do Vale 
do Ribeira) e a Fundação Florestal, a feira vem sendo realizada 
desde 2008, com intuito de fortalecer as roças tradicionais e a 
importância do sistema agrícola quilombola para soberania ali-
mentar, sua cultura e a geração de renda complementar.
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A passagem da Caravana no Vale do Paraiba, ajudará a compre-
endermos um pouco da realidade da agricultura familiar inserida 
em uma área cuja produção agropecuária tem grande influência 
das transformações sociais implicadas no crescimento da ativida-
de do turismo, que carrega consigo, de um lado a valorização 
do espaço rural e da cultura popular tradicional, e de outro a 
mudança do perfil dos sitiantes, contrastando com o perfil dos 
mais antigos e trazendo elementos importantes do território para 
serem discutidos.

“Queremos saber o que vão fazer
Com as novas invenções
Queremos notícia mais séria
Sobre a descoberta da antimatéria
E suas implicações
Na emancipação do homem
Das grandes populações
Homens pobres das cidades
Das estepes, dos sertões”
(“Queremos Saber”, Gilberto Gil)
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Nesta Rota a Caravana passará por experiências de Agroecologia em 
dois espaços que se formaram por meio da luta do MST, diante dos 
desafios de se implementar a Reforma Agrária em áreas onde a ur-
banização e metropolização do espaço ocorre em ritmo acelerado.

O primeiro é o Centro de Formação Campo-Cidade localizado na 
zona rural do Município de Jarinú, um local onde o MST realiza 
cursos, formações, e experiências piloto no campo da produção 
agroecológica, para serem difundidas nos assentamentos da re-
gião conforme essas experiências vão apresentando resultados.

O segundo é a Comuna da Terra Irmã Alberta, um acampamento 
localizado em área periurbana de São Paulo, no bairro de Perus. 
Há mais de dez anos acampados, as famílias lutam para perma-
necer na terra sob duras condições de incerteza por conta de 
entraves para sua regularização fundiária. 

De que me adianta viver na cidade
Se a felicidade não me acompanhar
Adeus, paulistinha do meu coração

Lá pro meu sertão, eu quero voltar (...)
Por nossa senhora,

Meu sertão querido
Vivo arrependido por ter deixado

Esta nova vida aqui na cidade
De tanta saudade, eu tenho chorado
(“Saudade da Minha Terra”, Tonico e Tinoco)

“Por ser de lá
Do sertão, lá do cerrado
Lá do interior do mato
Da caatinga e do roçado
Eu quase não saio
Eu quase não tenho amigo
Eu quase que não consigo
Ficar na cidade sem viver contra-
riado”
(“Lamento Sertanejo”, Gilberto Gil)

ROTA “GRUPOS DE CONSUMO RESPONSÁVEL  E 
AGRICULTURA URBANA”
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Em São Mateus, Zona Leste de São Paulo, a Caravana passará 
por uma das experiências de referência da Agricultura Urbana. A 
Associação de Produtores Orgânicos da Zona Leste mostra que é 
possível produzir alimentos na cidade ocupando espaços que pela 
lógica de mercado estariam abandonados e ociosos. A produção 
orgânica em terrenos situados abaixo dos linhões de distribuição 
de energia elétrica ou ao longo dos dutos d’água, revela que mes-
mo sob condições desafiadoras, é possível transformar o solo, ge-
rar renda e melhorar a qualidade nutricional da alimentação na 
cidade, além de manter vivos conhecimentos da lida com a terra 
que a cada geração são atrofiados pela nociva cisão campo-cida-
de que sociedade urbano-industrial impôs.

“Quebre o asfalto e plante uma semente
que as ervas daninhas estão na luta com a gente
Faça “Tornallon”! Faça mutirão!
Junto com as velhinhas faremos uma Ação Direta!
Ohô! Ehê! Ahá! Agricultura Urbana!
Ahá! A gente vai plantar!
(“Agricultura Urbana”, Lucas Ciola)

Após as visitas à experiências de Agricultura Urbana na capital, 
a Rota vai realizar um intercâmbio com duas referências dentro 
do campo de atuação dos Grupos de Consumo Responsável, 
uma perspectiva que vem crescendo dentro das cidades e que 
traz contribuições importantes também dentro do fazer agroe-
cológico no campo.

Os Grupos de Consumo Responsável são experiências formadas 
por pessoas que se organizam coletivamente para incorporar ao 
ato da compra critérios éticos, políticos, sociais e ambientais. Ba-
seiam sua atuação na ação direta com pequenos produtores e 
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pretendem, ao mesmo tempo, viabilizar a compra de produtos 
saudáveis a preços acessíveis e apoiar pequenos produtores.

Entendem o consumo como um ato político e, assim, o consumo 
de produtos agroecológicos, da agricultura familiar e da econo-
mia solidária significa apoiar o fortalecimento de um outro modo 
de produção. Nesses circuitos curtos, consumidores e produtores 
se aproximam, buscando se integrar o rural e o urbano, conhecen-
do melhor e aprendendo um com o outro. Existem experiências 
como essas no mundo todo. No Brasil, desde 2011, os grupos 
foram se articulando e formaram a Rede Brasileira de Grupos de 
Consumo Responsável, que funciona de forma autogestionária 
e hoje conta com cerca de 25 grupos espalhados pelas diversas 
regiões do país, dentre eles, estão o coletivo CRU de Diadema, e 
o Comerativamente, Butantã - São Paulo, que conduzirão uma 
roda de conversa sobre o tema em uma das visitas da Caravana. 

Abaixo, uma breve apresentação dos Grupos de Consumo Res-
ponsáveis diretamente envolvidos na construção da Caravana:

h Coletivo de Consumo Rural Urbano de Diadema (CCRU)

O crescimento de adeptos ao consumo como ato político vem favore-
cendo um encontro muito especial: do consumidor consciente com o 
produtor ético. Aqui em Diadema, região metropolitana de São Paulo, 
o mercado de orgânicos não atendia os proletários, agregando um pre-
ço maior ao alimento sem veneno. Afastando a realidade das tarefas do 
campo dos olhos de quem cumpre as tarefas da cidade. O Coletivo de 
Consumo Rural Urbano de Diadema (CCRU) propõe o consumo como 
ato político, em que além de fornecer alimentos saudáveis e seguros à 
comunidade, promove o consumo crítico, responsável e solidário.
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“É com esse intuito que nosso coletivo atua de forma crítica onde 
todos nós somos autores, cuidando não somente do nosso corpo, 
mas também do meio que vivemos. Um exemplo significativo, 
porém pontual, é dos produtores da APROATE (Associação dos 
Produtores do Alto Tiete) que passaram a atender os grupos de 
consumo e a venda direta. Assim não fornecem mais para atraves-
sadores que elevam os valores para obtenção do lucro. Os consu-
midores por sua vez passaram a consumir alimentos de qualidade 
a preço justo. Nossas atividades vão de encontro ao que merece 
o trabalhador, as melhores condições para que sua consciência se 
torne o caminho para uma revolução social.”

h Comerativamente - USP, Butantã, São Paulo

A ComerAtivaMente é uma livre associação de consumidores em 
parceria com produtores, com o objetivo prático central de esta-
belecer relações diretas de compra e venda. Esta é uma forma de 
organização do consumo que vem ganhando espaço no merca-
do de produtos agroecológicos, denominados Grupos de Consu-
mo Responsável. A ComerAtivaMente iniciou suas atividades em 
2007, em parceria com a Incubadora Tecnológica de Cooperativas 
Populares - USP, e se mantém não-formalizada, com cerca de 40 
membros atuantes hoje.

“Nós, da ComerAtivaMente, acreditamos que comer é um ato 
político, pois traz implicações. Assim, propomos romper com o 
modo de comercialização e produção hegemônico, a partir da 
autoorganização para o consumo e da parceria direta com pro-
dutores e produtoras da reforma agrária, agroecológicos e em 
transição, e da agricultura familiar, na tentativa de fortalecer es-
sas experiências de resistência no campo. Promovendo também, 
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a aproximação entre esses sujeitos sociais. Seguindo princípios da 
Economia Solidária, como a autogestão e a precificação aberta, 
nossa prática ajuda a construir circuitos mais curtos de comercia-
lização, que de um lado, proporcionam um pagamento mais justo 
ao produtor e, do outro, preço mais acessível para o consumidor, 
além de uma confiança real quanto a qualidade dos alimentos, 
pois vão da terra direto para o prato. A alimentação é o fim da 
cadeia de produção de alimentos: ‘O que você alimenta quando 
se alimenta?’ “

“sonhos de adultos se dissipam por segundo a cada insulto do patrão 
é o culto do faz de conta que eu sou feliz assim: 

“salário no fim do mês é o que conta, paga as contas e faz bem pra mim” 
Não é o caso em que eu me encaixo 

sonho alto de mais pra viver por baixo 
e acho que existem outros por aí 

que olham pras paredes só pensando em demolir 
pra ser livre, mas na real nem sabe como 

perdeu toda noção acostumado a viver com dono 
não condeno, mas não concordo e não me adapto 

fora das paredes mais inspiração eu capto 
me sinto apto a cantar a liberdade 

que se esconde entre as paredes de concreto da cidade”
(“Poesia de Concreto” Kamau)

Em Sete Barras, Vale do Ribeira, a Rota visitará a comunidade do 
Guapiruvu, e conhecerá a propriedade de Seu Geraldo, que com 
muita luta protagonizou em sua área de produção, um processo de 
Transição Agroecológica que segue irradiando novas perspectivas 
de produção na comunidade. Esta, e tantas outras experiências da 
região se articulam em uma rede cooperativa de produção e comer-
cialização, a Aliança 7B, construindp parcerias inclusive com Grupos 
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de Consumo Responsável, como o CRU, que a Rota conhecerá em 
Diadema, região metropolitana de São Paulo.
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Na Rota “Cooperativas e Assentamentos” será possível perceber a 
presença do Agronegócio em sua forma mais voraz dentro do es-
tado São Paulo. As enormes extensões de monocultura de laranja e 
cana-de-açúcar em Ribeirão Preto, poderão ser observadas ao longo 
da Rodovia Anhanguera, cuja paisagem é reveladora neste sentido.

A luta dos camponeses por Reforma Agrária na região começa 
na década de 1980, inicialmente com as greves dos chamados 

“O que adianta eu trabalhar demais,
se o que eu ganho é pouco,

se cada dia eu vou mais pra trás,
nessa vida levando soco,

e quem tem muito tá querendo mais, 
e quem não tem tá no sufoco,

vamos lá rapaziada,
tá na hora da virada vamos dar o troco.

Vamos botar lenha nesse fogo,
vamos virar esse jogo

que é jogo de carta marcada
o nosso time não está no degredo

vamos à luta sem medo
que é hora do tudo ou nada.”

(“Virada”, Noca da Portela)

ROTA “COOPERATIVAS E ASSENTAMENTOS”

“Arroz deu cacho
e o feijão floriô,
milho na palha,
coração cheio de amor.
Povo sem terra
fez a guerra por justiça
visto que não tem preguiça
este povo de pegar
cabo de foice,
também cabo de enxada
pra poder fazer roçado
e o Brasil se alimentar.
Com sacrifício
debaixo da lona preta
inimigo fez careta
mas o povo atravessou
rompendo cercas
que cercam a filosofia
de ter paz e harmonia
para quem planta o amor.”
(“Floriou”, Zé Pinto)
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bóias-frias: trabalhadores rurais, em sua maioria migrantes do 
nordeste do país, contratados para realizar o corte da cana-de-
-açúcar. O crescimento do setor sucro-alcooleiro nesse período, e 
consequentemente o aumento da competitividade, impulsionou 
fortes investimentos de capital para incrementar os meios de pro-
dução e processamento da cana-de-açúcar. Isso fez com que a 
mão-de-obra de um contingente enorme de trabalhadores rurais, 
amplamente absorvida durante o intervalo de alguns anos, fosse 
drasticamente substituída pelo maquinário agrícola na região.

Com esse cenário de exclusão e desemprego ocorreu a formação 
e o fortalecimento dos movimentos socioterritoriais na região, 
com uma forte atuação do sindicalismo que resgatou as necessi-
dades e anseios dos trabalhadores, dando assim apoio à forma-
ção de ocupações e acampamentos de camponeses sem terra.

Após anos de lutas, os movimentos camponeses, com protago-
nismo do MST, vêm travando uma batalha gigantesca na região, 
onde o poder do capital está visivelmente mais concentrado e 
territorializado. Mesmo assim, até o momento foram conquista-
dos 16 projetos de assentamentos rurais, onde vivem mais de mil 
famílias no processo de (re) territorialização dos camponeses. 

A Caravana visitará a experiência de produção em Sistema Agro-
florestal que vem sendo desenvolvida no Assentamento Mario 
Lago Lago, Ribeirão Preto, e conhecerá um pouco mais sobre a 
história da luta pela terra na região.

Em São Carlos, serão visitadas as experiências comunitárias e 
agroecológicas da Ecovila Tibá, e as de Agricultura Urbana e Eco-
nomia Solidária do coletivo Veracidade e do Banco Comunitário 
Nascentes. Seguindo a Rota sentido Vale do Ribeira, será possível 
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observar outra forte expressão do Agronegócio no estado, des-
ta vez pela presença de enormes extensões de monocultura do 
Eucalipto, que avançam sobre a região Sorocabana, cruzando os 
municípios de Itapetininga e São Miguel Arcanjo.

Chegando ao Vale do Ribeira, a Caravana terá oportunidade de 
conhecer um projeto popular sustentável de agricultura e Refor-
ma Agrária. O Assentamento Luiz Macedo, localizado no muni-
cípio de Apiaí, nasce dentro de uma perspectiva que se propõe 
principalmente ao aumento da oferta de alimentos, à produção 
de alimentos saudáveis para quem os produz e para quem os con-
some, e a convivência harmônica com o meio ambiente de forma 
a não excluir o homem da natureza. Trata-se de um assentamento 
dentro da modalidade de PDS - Projeto de Desenvolvimento Sus-
tentável, que possibilita a atividade produtiva das famílias assen-
tadas dentro de áreas de preservação, através do manejo susten-
tável da mata nativa e das técnicas de produção agroecológicas.

A Rota “Cooperativas e Assentamentos” terá como atividade fi-
nal de seu trajeto a visita à Agroindústria da Cooperafloresta, em 
Barra do Turvo-SP, com uma roda de conversa sobre comercializa-
ção, onde serão compartilhados os caminhos e as estratégias que 
a Associação vem traçando em parceria com a Rede Ecovida de 
produtos orgânicos, na construção de uma logística integrada de 
distribuição a nível nacional.
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A Rota “Juventude e Gênero” da Caravana partirá do Pontal do 
Paranapanema, região localizada no Sudoeste do estado, fazendo 
divisa com o Paraná. A história de ocupação e formação do Pontal 
nos revela a forma violenta e predatória, em que grileiros se apos-
savam de grandes áreas, expropriando e destruindo. Os primeiros 
conflitos foram com os grupos indígenas Kaigangs e Caiuá, que 
com a chegada da frente de expansão na região foram expropria-
dos, exterminados e grande parte migrou para o Mato Grosso 

“Somos jovens camponeses.
Sair do campo? Não, senhor.
Vivemos da agricultura,
mãos calejadas, sim senhor.
Queremos a terra demarcada,
soberania alimentar.
Ter bons acessos nas estradas.
Poder no campo estudar.
E viver sem violência,
queremos terra para plantar.
Ter acesso a energia
e água pra sede saciar.”
(“Hino do III Encontro da PJR”, Pedro 

Pinheiro)

“Não penso em me vingar
Não sou assim

A tua insegurança era por mim
Não basta o compromisso

Vale mais o coração
Já que não me entendes, não me 

julgues
Não me tentes

O que sabes fazer agora
Veio tudo de nossas horas

Eu não minto, eu não sou assim
Ninguém sabia e ninguém viu

Que eu estava a teu lado então
Sou fera, sou bicho, sou anjo e 

sou mulher
Sou minha mãe e minha filha,

Minha irmã, minha menina
Mas sou minha, só minha e não 

de quem quiser”
(“1 de Julho”, Legião Urbana)

ROTA “JUVENTUDE E GÊNERO”
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do Sul. Outros momentos de luta também podem ser mencio-
nados, como por exemplo, os posseiros da Lagoa São Paulo (em 
Presidente Epitácio), o conflito entre parceiros, arrendatários e 
fazendeiros na Fazenda Rebojo (município de Estrela do Norte), 
dentre outras. Em meados dos anos 1980, através de muita luta 
foram realizados os primeiros decretos de desapropriação para 
fins de Reforma Agrária. Esse fato gerou descontentamento por 
parte dos grandes fazendeiros do Pontal fortalecendo e acirrando 
os ânimos da UDR (União Democrática Ruralista), que ameaçou 
invadir a reserva florestal do Morro do Diabo. É no bojo desse pro-
cesso de irregularidades e contestações aliadas a outros fatores, 
que ocorreram as primeiras ocupações de terras organizadas pelo 
MST na região no início da década de 1990, principalmente pelo 
fato dessa região concentrar grandes áreas devolutas estaduais. 
Após um década e meia de luta dos camponeses sem terra, hoje 
estão assentadas na região, mais de 4.000 famílias. Mas essa luta 
é contínua, pois hoje ainda existem cerca de 4.900 famílias acam-
padas por toda a região. 

Diante das inúmeras tentativas do setor latifundiário e empre-
sarial, de suprimir um modelo de desenvolvimento baseado na 
pequena produção camponesa em detrimento ao modelo de 
agricultura baseado na monocultura do algodão, cana e soja, e 
na pecuária de corte, alguns agricultores sentiram a necessidade 
de buscar o intercâmbio com outros agricultores que acumula-
ram experiência no fazer agroecológico, visando aprimorar suas 
técnicas e estratégias organizativas de resistência ao modelo do 
Agronegócio. É o caso dos agricultores do Assentamento Boa 
Esperança, em João Ramalho, e do Assentamento Dom Tomás 
Balduíno, em Sandovalina, que realizarão um intercâmbio regio-
nal no Pontal, para depois seguir com a Juventude a caminho de 
Iperó-SP, ao encontro dos demais caravaneiros da Rota.
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A Rota visitará experiências que revelarão a luta e a potência do 
protagonismo das mulheres e da juventude agroecológica. Em 
Iperó-SP, na figura de Maria Rodrigues liderança da OCS Unidos 
Venceremos, do Assentamento Horto Bela Vista. Em Sarapuí, na 
figura do jovem agrofloresteiro e guardião de sementes Daniel 
Lima, juntamente com toda a família Silva, no Assentamento Car-
los Lamarca. Em Itapeva, com as mulheres da Cooplantas, Co-
operativa de Ervas Medicinais e e produtos da Farmácia Viva. E 
em Barra do Turvo-SP, com as mulheres do Quilombo Terra Seca 
e Cedro, unidas em um grupo recém formado para comercializa-
ção dos alimentos por elas produzidos. A Rota termina com uma 
visita à comunidade Areia Branca, uma riquíssima experiência de 
Agroecologia, onde todos produzem em Sistema Agroflorestal, 
associados à Cooperafloresta, realizando uma escala semanal de 
mutirões, e onde as gerações mais novas seguem na produção.
 
Sem feminismo não há agroecologia. As mulheres inventaram a 
agroecologia, elas constroem agroecologia assim como suas mães 
e avós que a praticavam mesmo sem saber este nome. O papel da 
mulher na criação e manutenção dos bancos de sementes e de 
práticas agrícolas e culinárias é crucial para a construção do saber 
agroecológico. Elas investem na produção voltada ao autocon-
sumo e valorizam a o fato de suas famílias comerem bem, com 
qualidade (sem veneno), e que faz bem para a saúde. Junto com 
o conhecimento e o plantio de plantas medicinais as mulheres e 
seus filhos valorizam que não precisam ir ao médico.

As mulheres também se importam com a geração de renda da fa-
mília e com a valorização do seu trabalho enquanto agricultoras. 
Em várias propriedades, há uma questão delicada de gênero onde 
a família inteira trabalha na propriedade, mas apenas o homem 
recebe os créditos e o dinheiro com a comercialização dos pro-
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dutos. Dinheiro que ele reverte para a família como uma regalia, 
e não como um direito deles (mulher e filhos) de receberem e fa-
zerem a gestão compartilhada do recurso. Muitas vezes, é apenas 
o nome do homem que vai nos rótulos dos produtos, apesar de 
toda a família contribuir com a produção. O conflito na gestão do 
dinheiro é uma expressão da desigualdade de gênero na família. 

De forma similar, a situação do jovem rural também apresenta inú-
meros conflitos. Muitos agricultores não desejam a vida que levam 
na roça para seus filhos devido às difíceis condições de produção, 
logística de entrega e comercialização, levando o jovem a sair do 
campo e ir para a cidade. Além disso, a ausência de uma infra-
estrutura qualificada na zona rural que dê acesso à internet e às 
comodidades da vida moderna e a falta de atrativos socioculturais 
contribuem para a juventude deixar a produção agrícola e buscar 
outros rumos para suas vidas. 

A questão da juventude também permeia debates sobre a autono-
mia financeira dos jovens, homens e mulheres, e sua invisibilidade 
perante a estrutura patriarcal e machista que impera na sociedade. 
É preciso levar em consideração inúmeros aspectos que ajudam na 
formação da identidade desses jovens, como a interface com as 
novas tecnologias, o acesso à universidade, a orientação sexual e 
a realização de seus sonhos de forma livre e autônoma. 

CULMINÂNCIA: O VALE DO RIBEIRA

A região do Vale do Ribeira, situada ao sul do Estado de São 
Paulo, traz um histórico de ocupação e exploração econômica 
que se destaca pelas limitações e obstáculos naturais aos grandes 
cultivos de monocultura que se expandiram com maior velocida-



- 33 -

de em outras regiões do estado. O relevo acidentado preenchido 
por uma densa vegetação de Mata Atlântica aliado à distância 
de centros comerciais fez com que a região ficasse a margem do 
crescimento econômico paulista, o que não significou de modo 
algum a ausência de ocupação humana com atividades produti-
vas. Esses fatores, ao contrário, contribuíram para que a ocupação 
das comunidades de quilombos, indígenas, caiçaras e campone-
ses de um modo geral, se preservasse de forma mais autônoma às 
determinações do mercado no que tange a integração econômica 
ao grande circuito da produção agrícola. Os cultivos dessas popu-
lações, baseados no roçado tradicional de milho, feijão e arroz, 
somados às quintanas e pomares diversificados, mantiveram uma 
dinâmica de produção e organização econômica voltada para o 
autoconsumo e venda em comércios locais.
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A preservação florestal da região traz como pano de fundo fa-
tores relacionados ao modo de vida tradicional das populações, 
em certa medida distanciado da dinâmica crescimento econômico 
ligados ao desenvolvimento capitalista de São Paulo, bem como 
fatores relacionados à política preservacionista implementada 
pelo governo militar a partir de 1969, com a criação do Parque 
Estadual do Jacupiranga na região. A relação entre esses fatores 
distintos são reveladoras de diversos conflitos, muitas vezes en-
cobertos pela lógica que embasou a implementação do Parque.

Tais conflitos impulsionaram uma forte mobilização das comuni-
dades locais, a partir dos anos 2000, no sentido de garantir condi-
ções de permanência e participação na gestão de seus territórios. 
Destacam-se nesse processo, a mobilização em torno da criação 
de um Projeto de Lei cuja proposta era a de revisão dos limites 
do Parque e a criação de um mosaico de Unidades de Conserva-
ção onde passam a ser autorizadas diversas categorias de manejo 
das áreas florestadas, que culminou na criação do Mosaico de 
Unidades de Conservação do Jacupiranga, em 2007; e as alterna-
tivas de Manejo Sustentável apresentadas com embasamento da 
Agroecologia, tomando como referência a experiência dos SAFs – 
Sistemas Agroflorestais, colocados em prática por muitos agricul-
tores da região no contexto da criação do Mosaico, culminando 
na formação da Cooperafloresta - Associação dos Agricultores 
Agroflorestais de Barra do Turvo/SP e Adrianópolis/PR.

“E vou plantar abacaxi com banana
Mandioca, cacau, batata-doce, feijão
Palmito e um café bem bonito
La na sombra da laranja e do mamão”
(“Casa da Floresta”, Nanan)
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“Abacateiro teu recolhimento é justamente
O significado da palavra temporão
Enquanto o tempo não trouxer teu abacate
Amanhecerá tomate e anoitecerá mamão
Abacateiro sabes ao que estou me referindo
Porque todo tamarindo tem o seu agosto azedo
Cedo, antes que o janeiro doce manga venha ser também
Abacateiro serás meu parceiro solitário
Nesse itinerário da leveza pelo ar
Abacateiro saiba que na refazenda
Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar”
(“Refazenda”, Gilberto Gil)

Instalações Pedagógicas

A Instalação Pedagógica é uma metodologia aplicada para faci-
litar e dinamizar os diálogos entre a sabedoria popular e o saber 
universitário.

Com as instalações é possível problematizar e refletir a acerca 
dos vários temas observados ao longo da caravana. Na Barra do 
Turvo, cada rota irá construir um cenário, de forma bela e criativa 
para reconstruir a rota. A construção do cenário deverá ser feita 
de forma coletiva utilizando os elementos e ideias coletados du-
rante a viagem. Teatros, músicas, poesias e etc. podem compor a 
Instalação.

Os objetivos da Instalação são: propiciar a sistematização e re-
flexão sobre o que foi visto durante a rota; apresentar para os 
que não participaram da rota os principais potenciais e desafios 
da agroecologia observados durante a viagem e; fazer a reflexão 
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com os demais sobre es-
tes potenciais e desafios.

A Instalação será visi-
tada pelos participan-
tes de outras rotas. Em 
cada rota deverão ser 
escolhidos dois partici-
pantes (de preferência 
um homem e uma mu-
lher, pelo menos um de-
les jovem) para animar a 
visita dos demais parti-
cipantes. Estes deverão 
ficar o tempo todo na 
Instalação, os demais, 
após a construção de sua 
instalação, saem para as 
visitas as demais Instala-
ções, ou seja as rotas!

No momento em que os visitantes chegarem na instalação, deixe 
que os mesmos observem e toquem nos objetos que compõem 
a instalação. Se quiserem, podem mudar objetos de lugar. Faça 
pergunta aos visitantes: o que você está observando? O que está 
representado? Você consegue visualizar quais foram os potenciais 
e desafios à construção da agroecologia observados na rota?

Evite fazer falas longas, mas se for necessário, faça-a após a ob-
servação e reflexão dos visitantes à instalação.
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Seminário Estadual de São Paulo e Regional 
do Sudeste: “Agroecologia: Histórias de 
Resistência e Esperança”

13h30 - Mística de abertura do Seminário Estadual - a teia das 
Histórias de Resistência e Esperança
     
14h - Pedro Baiano da Cooperafloresta – Produção de alimentos por 
meio do cultivo de sistemas agroflorestais na Mata Atlântica e a cons-
trução de um território saudável e biodiverso em Barra do Turvo-SP

14h20 - Nilce Pontes Pereira da Conaq – Resistência do modo de 
vida tradicional quilombola: A luta pela construção dos territórios 
de uso dentro das Unidades de Conservação, em meio às ameaças 
das barragens e projetos de mineração.
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14h40 - Sheyla Saori da SOF – Agricultoras na construção de re-
lações de união e cooperação entre mulheres através do fazer 
agroecológico e da auto-organização para comercialização: o em-
poderamento da mulher na agricultura familiar e sua urgência 
para a construção de uma sociedade igualitária e agroecológica.

15h - Gilberto Ohta da Aliança 7B – Autogestão dos agricultores 
visando alcançar a viabilidade da Transição Agroecológica e as 
condições para permanência na terra: a aliança entre Empreendi-
mentos Econômicos Solidários por um outro modelo de desenvol-
vimento com justiça social e equilíbrio ecológico.

15h20 -  Dinâmica participativa - Círculo de Cultura

15h:40 - Articulação Paulista de Agroecologia – Apresentação da 
APA e a construção da Política Estadual de Agroecologia

16h - Rede de NEAS do Sudeste - A Construção do Conhecimento 
agroecológico do campo para Universidade. Os intercâmbios entre 
agricultores, técnicos e pesquisadores na construção da Agroeco-
logia enquanto ciência e movimento social na região Sudeste.

16h30 - Dinâmica Participativa: Círculo de Cultura

17h - Encerramento
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ATO PÚBLICO: Por direitos e bases de nossa 
Agroecologia popular!
    
10h  - Concentração na praça em frente ao mercado Fátima - caminhada 
até a praça central da cidade, com intervenções artístico-culturais; carro de 
som, faixas, cartazes, panfletos e demais materiais de divulgação.

10h30 - Intervenção na Praça central com equipamento de som – Mi-
crofone e caixa - Uma fala para representantes de cada organização/ 
movimento, dentro dos eixos propostos:
    

• Contra hidrelétricas (UHE Tijuco Alto e PCH em Itaóca) e empre-
endimentos minerários na região do Vale do Ribeira-SP
• Pela regularização fundiária para os territórios tradicionais (cai-
çaras, quilombolas, indígenas)
• Pela regularização fundiária para assentamentos de Reforma 
Agrária e pequenos agricultores familiares
• Pela manutenção e ampliação de programas voltados para Se-
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gurança Alimentar e Nutricional e Agricultura Familiar (PAA e PNAE)
•  Pela manutenção e ampliação dos programas de ATER Agroe-
cológica / Mulheres e Juventude

11h30 - Feira de Trocas de Sementes e Mudas da Caravana no Salão 
Paroquial

12h30 - Mística de encerramento

Como podemos organizar nossa Caravana

Acreditamos em uma caravana mais participativa, em que to-
das as pessoas sintam-se incluídas no processo de organização 
e construção desse momento tão importante, que é a Caravana 
Agroecológica. Todos os participantes que compõe as rotas são 
responsáveis pela organização geral de sua rota e de todas as 
ações que serão feitas no Ponto de Culminância. Para isso, pro-
pomos uma forma em que cada participante possa se inserir, de 
sua maneira, na realização desses dias tão vivos. 

Para estimular a participação de todos na organização e gestão 
da Caravana Agroecológica de São Paulo, colocamos abaixo as 
possibilidades diretas de envolvimento, nas quais esperamos que 
todas as pessoas contribuam ativamente.

AO LONGO DAS ROTAS

Algumas das principais tarefas a serem realizadas ao longo das 
rotas se referem à comunicação e sistematização das experiên-
cias que forem visitadas. É muito importante consolidarmos todo 
o conhecimento que for criado no diálogo com as agricultoras e 
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agricultores que forem sendo visitados nas rotas. Além disso, pre-
cisamos comunicar ao mundo sobre a Caravana Agroecológica e 
suas descobertas ao explorar os territórios do Estado de São Paulo.

Entenda como você pode ajudar:
 
• RELATORIA ESCRITA (Suas anotações são muito importantes!): 
Ajude os relatores definidos em cada rota e atividade da culminân-
cia; Combinem entre vocês a escrita de um texto por experiência, 
informando a data, a localidade, a apresentação da experiência e 
um breve histórico da experiência. Em seguida, busque anotar as 
respostas referentes às questões abordadas nas perguntas proble-
matizadoras (pg X). Atenção, não precisa tratar de todos os temas 
e, nem muito menos, responder todas as questões. Só responda 
e registre questões que aparecerem, nas falas e nas observações. 
Atenção: combinem mesmo entre vocês para não termos traba-
lhos duplicados ou ausência de registro!

• FOTOS (Quanto mais foto, melhor!): Procure tirar fotos que re-
presentem a experiência e valorize os/as agricultores/as; Quando 
for passar fotos para a equipe de comunicação, separe-as por 
pastas com o nome das experiências visitadas e data. Assim a 
comunicação flui, e podemos creditar suas fotos com o seu nome.

• VÍDEOS (Se sabe gravar e editar, bora começar?): Não precisa gra-
var tudo, com vídeos de até um minuto cada com falas importantes 
dos/as agricultores/as e ou panoramas da paisagem que exponham o 
manejo usado ou as atividades desenvolvidas por eles/as, fazemos um 
documentário conciso, divulgando, na medida do possível, todas as ex-
periências de todas as rotas. Quando for passar para a equipe de comu-
nicação, separe-as por pastas com o nome das experiências visitadas e 
data. Assim a comunicação flui, e podemos creditar com o seu nome.
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• FACILITAÇÕES GRÁFICAS (Um desenho vale mais que mil palavras): 
Gosta de desenhar? Sua arte sobre a caravana como um todo ou 
de valorização de experiências sera muito bem vinda. É importan-
te que seja algo representativo e auto explicativo.  

• REDES SOCIAIS (Conectados, venceremos!): Você é um viciado 
em Facebook, Instagram Twitter ou qualquer outra rede social? Você 
pode nos ajudar (e muito!) na comunicação da Caravana Agroeco-
lógica para todo mundo que não pôde acompanhar as rotas possa 
seguir de pertinho as visitas, reflexões e relatos. A cada experiência 
visitada, poste uma foto, algumas fotos, alguma declaração feita 
por um agricultor ou alguma reflexão gerada pelo grupo duran-
te a visita. Importante sempre usar as hashtags: #ComboioSudeste 
#AgroecologiaSudeste #CaravanaSP #AgroecologiaemSP  

DURANTE A CULMINÂNCIA NA BARRA DO TURVO

Para realizarmos nosso Seminário Estadual e o Ato Público de for-
ma organizada, precisaremos do engajamento de todos os parti-
cipantes. É preciso que as pessoas sejam ativas e se sintam todas 
responsáveis pela qualidade do encontro que estamos organizando.

As equipes serão divididas na chegada ao Ponto de Culminância. 
Entenda como você irá ajudar durante a realização do Seminário 
e do Ato: 

• CONTROLE DO HORÁRIO E ALVORADA (OS GUARDIÕES DO 
TEMPO E DO ESPAÇO): Sabemos que eventos assim possuem 
inúmeras atividades e uma dinâmica bastante ativa e complexa. É 
muita gente para organizarmos! Precisamos de pessoas que esta-
rão sempre atentas se estamos cumprindo os tempos dedicados 
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para cada ação e se está claro onde será a próxima atividade, cha-
mando as pessoas para as atividades programadas e orientando as 
pessoas a chegarem aos locais de cada atividade. Esse grupo tam-
bém terá a responsabilidade de fazer a alvorada e acordar a todos 
para tomarem café e iniciarem as atividades do dia. Sejam criativos! 

• BANHEIROS (OS GUARDIÕES DA HIGIENE): Com tanta gente 
participando do Seminário Estadual, é preciso um cuidado a mais 
para garantir que os espaços de higiene estejam limpos constan-
temente. Esse grupo estará sempre atento para a limpeza dos 
banheiros e dos chuveiros, possibilitando que estejam sempre 
limpos, desentupidos e munidos de papel higiênico, sabonete e 
papel para secar as mãos. Todos os materiais de limpeza serão 
fornecidos pela organização da Caravana.

• HARMONIZAÇÃO DO ESPAÇO (OS GUARDIÕES DA ORGANI-
ZAÇÃO): Com uma alta circulação de pessoas, muitas vezes o es-
paço onde estamos realizando as conversas fica desorganizado e 
caótico e muitas pessoas acabam perdendo seus pertences. Um dos 
grupos ficará responsável por manter o espaço sempre organizado 
e orientar pessoas que perderem pertences, ajudando-os a encon-
trá-los. Esse grupo também ajudará na organização das cadeiras 
durante o evento e na separação e retirada de resíduos sólidos, bus-
cando separar os resíduos recicláveis, os orgânicos e os rejeitos.

• COZINHA (OS GUARDIÕES DO ALIMENTO): Todos nós iremos 
nos alimentar com comidas agroecológicas feitas com muito amor 
por um grupo de cozinheiras locais. Como seremos em muitos, as 
cozinheiras precisarão de ajuda para picar, cortar e preparar esses 
alimentos. Essa equipe será responsável por auxiliar as cozinheiras 
em tudo que elas precisarem. Mãos a massa!
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LOCAIS NA BARRA DO TURVO

As diferentes atividades da Caravana Agroecológica serão reali-
zadas em 4 locais distintos na Barra do Turvo, conforme abaixo:

Salão Paroquial: onde vai acontecer o Encontro das Rotas (na 
quinta-feira à noite), as Instalações Pedagógicas, as atividades 
culturais, a Feira de Troca de Sementes (no encerramento do Ato 
Público) e todas as refeições.

Câmara dos Vereadores: onde vão acontecer todas as atividades 
do Seminário Estadual.

Fundo Social: pernoite e banhos

Centro Agroflorestal Felipe Moreira: pernoite e banhos
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Para refletir: questões geradoras

No decorrer das rotas, os debates deverão ser realizados a partir 
de um conjunto de questões problematizadoras sobre as realida-
des dos territórios. Sugerimos algumas questões, organizadas se-
gundo alguns eixos de observação e análise das experiências, mas 
outras questões poderão ser agregadas em função do contexto 
observado. Vamos lá:

1. Posse da terra/direitos territoriais
» Quais as contribuições das experiências para a garantia do di-
reito de acesso à terra, aos direitos territoriais e aos bens comuns 
no território?

2. Soberania, Segurança Alimentar e Nutricional
» Como a experiência contribui, quantitativa e qualitativamente, 
e em diversidade, para a segurança alimentar e nutricional das 
famílias diretamente envolvidas e para o abastecimento alimentar 
local da população?

» Qual a contribuição das experiências para o resgate e promoção 
de hábitos alimentares da cultura local e regional?

» Como se manifestam os bloqueios para o reconhecimento e va-
lorização do alimento tradicional e sua transformação artesanal?

» Como se diferenciam os alimentos produzidos nas experiências 
daqueles do mercado convencional?

3. Proteção, manejo e conservação dos recursos naturais. 
Como a experiência usa e conserva a biodiversidade?
» Qual o papel das experiências na conservação e no uso susten-
tável das matas?
» Qual o papel das experiências na conservação das águas e dos solos?
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» Como a experiência contribui para adaptação e resiliência as 
instabilidades climáticas e para o enfrentamento dos problemas 
decorrentes das mudanças climáticas globais?
» Quais são as ameaças à conservação dos recursos naturais no territó-
rio e como estas ameaças bloqueiam o avanço das experiências?
» Como se expressam os conflitos e possibilidades nos contratos 
com as empresas?

4. Saúde
» Qual a relação das experiências e a melhoria das condições de 
saúde das famílias e da população?
» Como as experiências colaboram com a saúde do agrossistema: 
saúde da família e dos vizinhos, dos animais, dos vegetais, do solo, 
da água e do ar?
» Quais os riscos à saúde das pessoas e ao ambiente estão presentes 
no território?
» Como as experiências contribuem para enfrentar estes riscos?

5. Educação
» Quais as experiências de educação formal (dentro das escolas) ou 
informal (fora das escolas) foram observadas? (Exemplo: EFAs, Es-
colinhas Sindical, Programas de Formação, Grupos e Educação Am-
biental). » Os processos de ensino aprendizagem são promovidos 
em nível comunitário?
» Como são construídos e socializados os conhecimentos aplicados 
nas experiências? Quais as metodologias são utilizadas?

6. Economia e trabalho
» Quais são as fontes de renda das famílias diretamente envolvidas nas 
experiências?
» Qual a contribuição das experiências para a autonomia dos/as agriculto-
res/as e a redução dos custos de produção e do uso de insumos externos?
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» Como as experiências contribuem para a ocupação produtiva 
dos membros da família e vizinhos? Como a experiência contribui 
para a geração e circulação da riqueza gerada no próprio território?

7. Mercados
» Como as famílias agricultoras acessam os mercados?
» Quais as estratégias de agregação de valor aos produtos?
» Qual a contribuição das experiências para a dinamização dos mer-
cados locais e para a aproximação entre produtores e consumidores 
no território?
» Quais os impactos e quais os desafios na implementação dos 
programas como Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e 
Programa da Alimentação Escolar (PNAE) na vida das famílias e na 
economia local?

8. Cultura
» Quais as expressões culturais foram observadas? (Alimentação, 
arte, ritos etc.).
» Especificamente, quais as expressões culturais relacionadas aos 
cultivos agrícolas foram observadas?
» Qual a relação entre as expressões culturais observadas e a agroecologia?

9. Questões sócio organizativas
» Quais as organizações sociais constroem a agroecologia no território?
» Quais os principais desafios enfrentados por estas organizações? 
» Qual a contribuição da experiência para a organização e expres-
são pública dos diferentes segmentos da população?

10. Identidades e cidadania
» Como as experiências resgatam e reforçam e como os conflitos 
atrapalham as identidades socioculturais das populações?
» Quais estratégias para a afirmação de identidades junto ao público urbano?
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11. Gênero e Juventude
» Os jovens têm permanecido ou saído do campo?
» Os jovens e as mulheres participam da experiência?
» Quais os principais desafios enfrentados pela Juventude e mulheres 
no campo?
» Qual o papel das experiências para a busca da auto-organização e 
da autonomia econômica e sociopolítica das mulheres e dos jovens?
» Quais as possibilidades e limites para a participação das mulheres e 
jovens nas dinâmicas de construção dos mercados institucionais, feiras 
agroecológicas e outras iniciativas de comercialização?
» Como as experiências promovem a participação política das mu-
lheres e dos jovens?

12. Conflitos
» Como o agronegócio bloqueia ou restringe o desenvolvimento 
das experiências e da agroecologia no território?
» Como a mineração, as barragens, a monocultura, as grandes 
obras e a expansão urbana bloqueiam ou restringem o desenvol-
vimento das experiências e da agroecologia no território?
» Em que os grandes mercados dificultam o desenvolvimento da 
experiência e da agroecologia no território?
» Quais os conflitos em torno da posse da terra e dos direitos 
territoriais?

13. Políticas públicas
» Quais as políticas públicas são acessadas?
» Como é o acesso às estas políticas?
» O que foi potencializado ou bloqueado pelas políticas públicas 
acessadas?
» Quais as principais propostas de políticas públicas das organi-
zações sociais e das pessoas para apoiar o desenvolvimento da 
experiência e da agroecologia no território?
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Política Estadual de Agroecologia e Produ-
ção Orgânica de São Paulo

Ao longo de 3 anos de trabalho, a Frente Parlamentar em De-
fesa da Produção Orgânica e Desenvolvimento da Agroecologia, 
em parceria com instituições da sociedade civil em um processo 
participativo, criou uma minuta para instituir a Política Estadu-
al de Agroecologia e Produção Orgânica de São Paulo. A Frente 
Parlamentar é suprapartidária e composta por 53 deputados es-
taduais, além de ser assessorada por cerca de 49 instituições da 
sociedade civil, dentre elas, a Articulação Paulista de Agroecologia 
(rede APA). A minuta proposta se baseou nas Políticas Estaduais de 
Agroecologia de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, piorneiras no 
país, assim como também se referendou de acordo com a Política 
Nacional de Agroecologia (PNAPO - DECRETO Nº 7.794/2012).

Com a minuta criada, o texto da lei passará agora por um pro-
cesso de discussão e modificação em Audiências Públicas Regio-
nais, que serão realizadas em diversas regiões do estado para 
aprofundar os diversos pontos trazidos pela lei com agricultores e 
agricultoras e colher sugestões para a alteração da minuta, antes 
de aprovação dela no plenário da Assembléia Legislativa de São 
Paulo (ALESP). As principais diretrizes da minuta da política são a 
promoção da soberania e segurança alimentar e nutricional e do 
direito humano à alimentação adequada e saudável, a conserva-
ção dos ecossistemas naturais, a implementação de políticas de 
estímulos que favoreçam a transição agroecológica, a valorização 
da agrobiodiversidade e dos produtos da sociobiodiversidade e o 
estímulo ao consumo responsável e de produtos orgânicos.

A lei buscará criar linhas de crédito especial e de subsídios para 
apoiar processos de transição agroecológica e a produção orgâ-
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nica, assim como financiar, por meio de editais públicos, projetos 
de agroecologia e de produção orgânica, de organizações não 
governamentais, cooperativas e associações. Também serão esti-
muladas as ações de assistência técnica agroecológica, atrelada à 
pesquisa e a inovação científica e tecnológica, buscando fortale-
cer as instâncias de gestão de controle social. A Caravana Agroe-
cológica é uma etapa importante na consolidação do movimento 
agroecológico paulista para o fortalecimento da sociedade civil, 
dos movimentos sociais e das políticas públicas, contribuindo para 
a difusão e ampliação dos diálogos acerca da Política Estadual.

“Todo dia o sol levanta
E a gente canta

Ao sol de todo dia

Fim da tarde a terra cora
E a gente chora

Porque finda a tarde

Quando a noite a lua mansa
E a gente dança

Venerando a noite

Madrugada, céu de estrelas
E a gente dorme

sonhando com elas.”
(“Canto de um povo de um lugar”,

Pena Branca e Xavantinho)
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AÇÃO COLETIVA DE:

Grupo Timbó, Grupo Girassol e Grupo Pés Vermelhos de Agroecologia, Rede 
Micorrizadas, Ecovila Tibá, todas as pessoas que contribuíram com a campanha 

de financiamento coletivo do Catarse, e todas as agricultoras e agricultores 
que participaram desta construção!

AGROECOLOGIA EM SÃO PAULO:
HISTÓRIAS DE RESISTÊNCIA E ESPERANÇA

Sudeste  •  Outono de 2016


