Caravana agroecológica e cultural do leste paulista: a resistência da
agricultura familiar na terra do agronegócio.
Eastern São Paulo agroecological and cultural Train: family farming resistance
in the agribusiness land.

GRESPAN, Diego Oliveira1; THOMSON, Carolina Rios2; FAGUNDES,
Giovanna Garcia3; BENINI, Maria Luiza de Andrade4; SILVA, Rodolfo Faria5;
LIMA, Maria Angélica Suedan Souza6

1 Articulação Paulista de Agroecologia, diegogresp@gmail.com; 2 Universidade Federal de
São Carlos, carolina.thomson@yahoo.com.br; 3 Universidade Estadual de Campinas,
giovanna@unicamp.br; 4 Rede de Agroecologia da Unicamp, malubenini@gmail.com; 5
Universidade Estadual de Campinas, rodolfosfaria@gmail.com; 6 Universidade Federal de São
Carlos, ma.souzalima@gmail.com.

Resumo: A I Caravana Agroecológica e Cultural do Leste Paulista, realizada em

novembro de 2013 como evento preparatório para o III Encontro Nacional de
Agroecologia (ENA - 2014), foi organizada pela regional leste da Articulação Paulista
de Agroecologia e teve como pergunta norteadora “Por que interessa à sociedade
apoiar a Agroecologia?”. Durante 3 dias, os 160 participantes discutiram os limites e
possibilidades da Agroecologia pautados nas experiências desenvolvidas no território
no que se refere ao enfrentamento ao agronegócio, nas políticas públicas para e no
acesso à mercados. Além de fortalecer a articulação regional, a Caravana produziu um
manifesto em defesa da agricultura familiar, da Agroecologia e produção orgânica, e
também um vídeo documentário sobre o evento e informações que foram
apresentadas no III ENA.
Palavras-Chave: intercâmbio; território; construção do conhecimento

Abstract:
The 1st Eastern São Paulo Agroecological and Cultural Train was held in November
2013 as a preparatory event for the Third Agroecology National Meeting (ENA - 2014).
It was organized by the eastern regional of São Paulo Articulation of Agroecology and
had as its guiding question “Why is it important to society to support Agroecology?”.
During three days, 160 participants discussed the constraints and possibilities of
Agroecology based on experiences developed in the social territory with regards to
confronting agribusiness, public policies and access to markets. In addition to
strengthening regional coordination, the Caravan has produced a manifest in defense
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of family agriculture, Agroecology and organic production, as well as a video
documentary about the event and information that were presented at the III ENA.
Key words: exchange; territory; construction of knowledge

Contexto
O território do Leste Paulista compreende 90 municípios e situa-se no maior
eixo urbano do país, caracterizado pela especulação fundiária e expansão
contínua de empreendimentos industriais nos perímetros urbanos e dos
empreendimentos agroindustriais nas áreas rurais. A resistência e permanência
dos agricultores familiares no campo são, portanto, um desafio de grandes
proporções para os movimentos sociais, organizações de agricultores
familiares e instituições de ensino e pesquisa deste território.
Dentre estes sujeitos inclui-se a regional leste da Articulação Paulista de
Agroecologia, que organizou a I Caravana Agroecológica e Cultural do Leste
Paulista em diálogo com outras caravanas que ocorreram pelo país como
espaços de preparação para o III Encontro Nacional de Agroecologia, ocorrido
em Juazeiro/BA em maio de 2014. O objetivo da Caravana foi promover a troca
de práticas e conhecimentos agroecológicos existentes em nosso território e
com isso aprofundar a reflexão acerca das estratégias de enfrentamento ao
agronegócio no estado de São Paulo, tendo como principal questão norteadora
o “Por que interessa à sociedade apoiar a Agroecologia?”.
O evento ocorreu no período de 8 a 10 de novembro de 2013, tendo como
sede a Vila Yamaguishi, no município de Jaguariúna (SP), e contou com o
apoio e parceria da Articulação Nacional de Agroecologia, Associação de
Agricultura

Natural

de

Campinas

e

Região,

Articulação

Paulista

de

Agroecologia, Companhia Nacional de Abastecimento, Cooperativa Entre
Serras e Águas, Cooperativa de Agricultura Familiar e Agroecológica de
Americana, Rede de Agroecologia do Leste Paulista, grupo de Agroecologia da
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Embrapa Meio Ambiente, Vila Yamaguishi, Programa de Extensão em
Agroecologia da Unicamp, Centro Cultural de Inclusão e Integração Social- Cis
Guanabara, Laboratório Multimeios TerraMãe e Rede de Agroecologia da
Unicamp.
Descrição da experiência
A I Caravana Agroecológica e Cultural do Leste Paulista pautou-se em
dinâmicas participativas de sensibilização, vivência e diálogo. Os participantes
foram recebidos para o primeiro dia de atividades na Feira Pé na Roça, onde
puderam conhecer este projeto da Unicamp que articula ações de ensino,
pesquisa e extensão em Agroecologia na região de Campinas. Já no início da
manhã do segundo dia discutiu-se o panorama geral da agricultura no leste
paulista e o trabalho de suas organizações em uma palestra com técnicos da
região. Posteriormente, os participantes da Caravana optaram por uma das 4
rotas de visitas a campo (Tabela 1). Cada rota contou com um grupo de
organizadores e sistematizadores para organização dos roteiro de atividade e
registro documental, respectivamente. Ao fim do dia de visitas, ocorreu mais
um espaço de troca na Vila Yamaguishi, no qual os agricultores da Vila
compartilharam a sua experiência na organização da Associação de Agricultura
Natural de Campinas e região (ANC), que atua há 20 anos no fomento à
Agroecologia na região, sendo organizadora de 7 feiras semanais no estado de
São Paulo e sedia o primeiro Sistema Participativo de Garantia do Brasil
credenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
TABELA 1. Rotas, municípios, experiências e tópicos debatidos nas visitas a
campo da I Caravana Agroecológica e Cultural do Leste Paulista, 2013.
Rota

Município

Experiência

Tópicos debatidos

1

Bragrança
Paulista

Cooperativa Entre
Serras e Águas

Comercialização via mercados
institucionais- PAA e PNAE;
cooperativismo
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2

3

4

Sítio dos Bertoldi

Homeopatia na fruticultura

COOPERACRA

Pressão urbana sob áreas agrícolas;
acesso a mercados institucionais

Horta Primavera

Agricultura de base agroecológica em
pequenas áreas urbanas; venda
direta

Piracicaba

Sítio São Benedito

Agrobiodiversidade; manejo
ecológico; pressão do agronegócio
sob áreas agrícolas

Campinas

Horta Comunitária
“Cio da Terra”

Segurança alimentar; geração de
renda; hortas periurbanas e limites de
ação do poder público

Jaguariúna

Vila Yamaguishi

Segurança alimentar; venda direta
para o consumidor; princípios da
Agroecologia

Araras

Assentamento
Araras IV

Transição agroecológica; luta de
movimentos sociais pela reforma
agrária; vendas para intermediários

Fazenda Boa
Esperança

Circuitos locais de comercialização;
multifuncionalidade da agricultura

Leme Orgânico

Certificação participativa;
agrobiodiversidade; homeopatia

Americana

Leme

O terceiro dia do evento foi finalizado com uma visita à feira orgânica do
Parque Ecológico de Campinas, onde os participantes reuniram-se em uma
roda de conversa para discussões sobre as experiências vivenciadas e
redação de um manifesto que foi entregue às representações do Poder Público
dos municípios do leste paulista envolvidos na Caravana.
Resultados
Os participantes do evento aprofundaram seus conhecimentos sobre a
realidade do leste paulista e sua heterogeneidade, além de discutir sobre os
problemas enfrentados pelos agricultores no campo e com relação às políticas
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públicas de fomento à Agroecologia e à Reforma Agrária. Esta rica discussão
gerou o “Manifesto da Caravana Agroecológica e Cultural do Leste Paulista em
favor da Agricultura Familiar, Agroecologia e Produção Orgânica”, e possibilitou
o enriquecimento das informações a serem discutidas no III ENA. Os registros
e depoimentos realizados pelos participantes durante o evento geraram um
vídeo relatando todo processo. Por fim, é possível afirmar que a experiência
fortaleceu os laços de cooperação e articulação dos atores do movimento
agroecológico no território, por ter sido significativamente ampliada a
participação de organizações de agricultores familiares, movimentos sociais,
estudantes, redes de pesquisadores e técnicos nos espaços de construção da
Articulação Paulista de Agroecologia desde então.
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