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DATA: 08 a 10 de novembro de 2013  

LOCAL: CIEP Luiz Carlos de Lacerda - Travessão – Campos dos Goytacazes – RJ. 

OBJETIVO: Valorizar e fortalecer as experiências agroecológicas; debater os enfrentamentos, 
conflitos e entraves existentes para a agricultura familiar nos seus respectivos territórios e organizar 
a participação da AARJ no III Encontro Nacional de Agroecologia. 

PRESENTES: Durante o encontro, estiveram presentes cerca de 230 pessoas, sendo a maior parte 
agricultores familiares, camponeses e assentados da reforma agrária, dos quais 130 eram mulheres. 
Estiveram presentes ainda técnicas, técnicos, estudantes de graduação dos municípios onde a 
Articulação está presente: Paraty, Rio de Janeiro, Magé, Nova Iguaçu, Casimiro de Abreu, Silva 
Jardim, Araruama, Rio das Ostras, Campos, entre outros. (vide lista de presença) 

PROGRAMAÇÃO: 
Primeiro dia: Sexta-feira - 08/11  
8h: Chegada / Acolhida / Café da Manhã  
9h: Abertura – Boas Vindas 
10h: 1º Painel de Debate e Reflexão: Agrobiodiversidade, Sementes e Territórios   
Tema 1:  Perspectivas da PLANAPO para o fortalecimento dos Guardiões das Sementes   
Tema 2: Experiência local de ameaça ao território da Agricultura Familiar: O Caso do Porto do Açu 
11h: Debate em Plenária 
12h30:  ALMOÇO 
14h: Oficinas e Intercâmbios de Experiências 
18h30:  JANTAR 
20h: Cultural da Consciência Negra e Celebração às Sementes da Diversidade 
 
Segundo dia: Sábado - 09/11 
7h: Café da Manhã 
8h: Feira de Saberes, Sabores e Sementes / Ato Público 
12h30: ALMOÇO 
14h: 2º Painel de Debate e Reflexão: Carta Política e Agenda de Lutas da AARJ 
18h30: JANTAR 
 
Terceiro dia: Domingo - 10/11  
7h: Café da Manhã 
8h: Encerramento 
Lançamento do Caderno de Experiências Agroecológicas  
Carta Política e Agenda de Luta 
Síntese e Encaminhamentos Finais 
12h30: ALMOÇO 
 
 
  



 

3 
 

INTRODUÇÃO 
O encontro cujo tema foi “Agrobiodiversidade, Sementes e Territórios” refletiu o acúmulo e a 

articulação de diversas experiências que se desenvolvem no estado, nos temas da reforma agrária, 
da economia solidária, da agricultura urbana e periurbana, da saúde pelas plantas medicinais, das 
sementes crioulas, da educação do campo e do consumo e alimentação agroecológica popular. 

O encontro foi mais um momento, promovido pela AARJ, para tirar do isolamento as 
experiências de resistências e de práticas agroecológicas e perceber que a agricultura camponesa 
tem algo em comum, e tem um papel fundamental na sociedade, que nada mais nada menos, é nos 
alimentar com qualidade e respeito ao meio ambiente. Esta agregação ficará maior e mais forte 
quando os protagonistas de experiências agroecológicas do estado do Rio de Janeiro se encontrarem 
com outros agricultores de outras cidades do país. Com certeza, a agricultura agroecológica do Rio 
de Janeiro estará mais preparada para participar do III Encontro Nacional de Agroecologia. 

 
 
1º PAINEL DE DEBATE E REFLEXÃO: AGROBIODIVERSIDADE, SEMENTES E 
TERRITÓRIOS   
Tema 1:  Perspectivas da PLANAPO para o fortalecimento dos Guardiões das Sementes   

 
Após a acolhida e o momento de partilha do café da manhã, foi realizado o primeiro painel, 

com o mesmo tema do encontro: Agrobiodiversidade, Sementes e Territórios. Durante a mesa, foi 
realizada uma apresentação que provocou a reflexão sobre as perspectivas do Plano Nacional de 
Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO), tendo como referência as metas e iniciativas 
voltadas para a questão da agrobiodiversidade e das sementes crioulas. Foi ainda apresentado a 
situação vivenciada pelas comunidades da Região Norte, impactadas pelas obras do Porto do Açu. 
A luz dessa experiência aprofundou-se o debate sobre a questão agrária na região. 

 
Segundo Paulo Petersen (AS-PTA) que apresentou o 1º painel: 
(...) ao que situa as contradições na implementação de políticas para a agricultura familiar, as 

questões das sementes e da biodiversidade encontram-se no centro estratégico para a dominação da 
agricultura. As plantas são um exemplo nítido de um produto natural que também é fruto da nossa 
cultura – uma herança da natureza e da humanidade – que domesticou, cuidou, melhorou, as plantas 
transformando-as até a forma como as conhecemos hoje. Também ai se destaca o papel das 
mulheres, nesse cuidado. Pode ser a semente a estratégia para criar autonomia. Não é possível 
conceber o uso de sementes compradas, nas experiências maduras da agroecologia; a posse das 
sementes é uma meta no processo agroecológico. Por isso nos planos de agroecologia, os bancos de 
sementes são tão enfatizados.  

Mesmo para o governo, a perspectiva é retomar parte do que foi tomado pelas indústrias de 
sementes, pelo mercado. Essa uma das conquistas alcançadas no debate sobre a Política Nacional de 
Agroecologia e Produção Orgânica – PLANAPO. 

Outro debate se refere aos territórios. Não basta lutar pela terra. A gente já viu nas 
experiências da política de assentamentos que a conquista da terra tem servido mais a reprodução 
do mesmo modelo que exclui as pessoas da terra do que ao enraizamento das pessoas em um 
território. As pessoas adotam um modelo insustentável de produção, acessam recursos no Pronaf, se 
endividam e no final o que lhes resta é a dívida. 

 
  



 

4 
 

Tema 2: Experiência local de ameaça ao território da Agricultura Familiar: O Caso do Porto do Açu 
Em seguida, D. Noêmia (liderança da comunidade do Açu), apresentou as suas considerações 

sobre o conflito naquele território camponês. Este foi um dos momentos mais emocionantes do III 
Encontro Estadual de Agroecologia do Rio de Janeiro.  D. Noêmia iniciou sua fala com a leitura do 
poema “Pequeno Gigante” – de Antônio Gringo:  

 
“Não tenho vergonha de dizer 

Que sou pequeno agricultor 
Os grandes precisam saber 

Que o pequeno também tem valor 
E a gente tem que aprender 

A encarar de frente o doutor 
Olhar firme em seus olhos e dizer 

Me orgulho em ser camponês sim senhor 
 

Pequeno em movimento 
Gigante na produção 

Unidos na agricultura 
Para alimentar esta nação 

 
Com luta e organização 

Abrimos caminhos para seguir 
Ao doutor aprendo a dizer não 

E da terra não vamos sair 
Agora é essa condição 

Lutar contra o sistema e resistir 
Vergonha é importar milho e feijão 

Se no Brasil podemos produzir 
 

Levante a cabeça meu parceiro 
Não deixe o grã-fino te pisar 
Exija o respeito companheiro 
Daqueles que vem pra te enganar 
O agricultor é um brasileiro 
Que essa pátria sempre soube honrar 
Trabalha e produz o ano inteiro 
E o que lhe sobra é conta pra pagar 
 
É hora de seguir adiante 
E pôr os nossos pés na estrada 
Unidos somos um gigante 
Sozinhos nós não somos nada 
 
Trabalho não é o bastante 
Depois temos outra jornada 
A luta é quase incessante 
E longa a nossa caminhada” 

 
 
                                                                   

Após a leitura do poema, continua a D. Noêmia: 

(...) O absurdo que está ocorrendo no processo de implantação do Porto do Açú, no 5o distrito 
de São João da Barra, é um desmedido de violências, de atrocidades, de sobreposição de interesses 
econômicos particulares – chancelados por gestores públicos – à expressão de vida e existência de 
famílias de agricultores que ancestralmente se estabeleceram nessa região. Transcorrendo sobre a 
imposição da retirada das famílias de suas terras, sobre o cerco e ameaças aos resistentes, sobre a 
desestruturação das famílias e perda de vidas; sobre a truculência da polícia militar, coordenada 
pela Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do RJ (CODIN). 

D. Noêmia aponta a contradição no descumprimento de diversas Leis e do Direito 
constitucional, incoerência que se acentua frente aos resultados iniciais de salinização de solos e de 
água, morte e configuração de desastre ambiental promovido por intervenções inescrupulosas, cujo 
significado pode ser compreendido pela associação à palavra “pilhagem”. 
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OFICINAS E INTERCÂMBIOS DE EXPERIÊNCIAS 
Os participantes se dividiram nos momentos posteriores para realizarem dois intercâmbios de 

experiências no Assentamento Zumbi dos Palmares e diversas oficinas temáticas. As oficinas 
compuseram a programação do encontro possibilitando importantes espaços de troca de 
experiências e construção coletiva. As temáticas que nortearam os diálogos foram produtos das 
pautas prioritárias da AARJ, buscando dar visibilidade a questões centrais para o fortalecimento da 
agroecologia no estado e os facilitadores, por sua vez, foram definidos, priorizando a presença de 
interlocutores locais (região Norte). Para além de representarem ambientes de troca de experiências, 
as oficinas foram oportunidades de articular grupos e construir encaminhamentos específicos, como 
serão apresentados nos apontamentos elaborados por cada grupo.  

Registra-se que algumas oficinas foram articuladas visando aproximar temas, otimizar a 
divisão das oficinas e adequar-se aos interesses expressados pelos participantes no momento das 
inscrições. 

Além das oficinas temáticas que aconteceram no espaço do CIEP, alguns participantes 
puderam visitar as experiências agroecológicas de dois agricultores do Assentamento Zumbi dos 
Palmares. 

Oficina 01: Mulheres e Agroecologia 
O objetivo da oficina, facilitado por Aline Alves e Emilia Jomalinis (ambas do PACS – 

Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul e representantes da AARJ no Grupo de Trabalho 
Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia) e por Bernardete Montesano (Rede de 
Agricultura Urbana), foi de agregar mulheres rurais, agricultoras, técnicas, assentadas e outras 
representantes para debater sobre a situação e o papel da mulher na agricultura (familiar e urbana) e 
na agroecologia. A oficina, que contou com 13 participantes, foi dividida em cinco momentos. No 
primeiro momento, fizemos uma dinâmica corporal com as participantes, buscando criar um espaço 
de conhecimento e troca entre elas. Num segundo momento, durante a apresentação, as 
participantes já começaram a falar um pouco de suas impressões sobre o tema proposto da oficina. 

Destacaram entre as diversas falas, a importância da mulher na responsabilidade da 
maternidade, frisando a relevância na geração de outro ser.  O relato de que a discriminação contra 
as mulheres ainda é uma realidade, apesar de terem conquistado muitos direitos nas últimas 
décadas; a situação de exclusão da mulher no campo e na produção; o registro de que as mulheres 
são responsáveis por muitas tarefas: filhos, alimentação, casa, produção; a importância da mulher na 
segurança alimentar da família e a identificação de que a sociedade está perdendo a relação com a 
terra e a agricultura. Segundo uma das participantes, “Isto se vê na cidade grande e também no 
interior”. 

Após este segundo momento de falas iniciais, em grupo, as participantes refletiram sobre 2 
questões apresentadas: Qual o papel das mulheres na agroecologia e qual o papel da agroecologia 
na vida das mulheres? As respostas estão sinalizadas no quadro abaixo. 

Papel das mulheres na agroecologia 
• Guardiã de sementes 
• Busca pela água 
• Protagonismo 
• Produzir sem veneno: é mais do que isso! 
• Cuidado 
• Auto-consumo 
• Saúde da família e amigos 
• Tradição e troca de saberes 
• Liderando produção de hortaliças 
• Cuida mais do lixo 

Papel da agroecologia na vida das mulheres 
• Conquista de espaço 
• Tradição 
• Autonomia 
• Saúde 
• Terapêutico 
• Espaço de reinvenção 
• Transformação/descoberta 
• Protagonismo 
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Em seguida, algumas afirmativas foram apresentadas e cada mulher deveria se posicionar 
numa linha no chão, mostrando se concordavam ou discordavam da afirmativa. A partir de cada 
caso, abria-se um debate ouvindo diferentes pontos de vistas. Algumas questões trabalhadas foram 
de que as mulheres são incentivadoras do inicio de transição agroecológica; as mulheres enfrentam 
dificuldades para participares de espaços de formação e organização política; as mulheres recebem 
pouco estímulo da família para participarem de espaços político e de formação; e que são poucas as 
experiências sistematizadas apresentam o papel/contribuição das mulheres. 

Enquanto em alguns casos, havia maior concordância entre as mulheres, tais como as 
dificuldades enfrentadas pelas mulheres para participarem de espaços de formação e organização, 
em outros, havia maior divergência de opiniões e foi possível identificar que a situação e o papel 
das mulheres no movimento agroecológico também varia muito a partir dos diferentes contextos de 
agricultura e agroecologia das regiões que compõe nossa articulação estadual. Na temática da 
sistematização das experiências, por exemplo, abriu-se uma longa discussão sobre metodologia. 
Algumas participantes falaram que em suas regiões as mulheres não estão mais na agricultura, já 
outras afirmavam que as experiências mais conhecidas se davam no âmbito da família e que havia 
maior visibilidade do homem do que da mulher. Houve casos também apresentados de experiências 
onde o protagonismo das mulheres já é reconhecido.  

No quinto e último momento da oficina, algumas reflexões foram colocadas a partir das 
dinâmicas feitas. Algumas participantes levantaram a importância da articulação seguir debatendo 
este tema, levando inclusive contribuições para o debate nacional em torno do protagonismo da 
mulher na agroecologia. Também foi sugerido que fossem elaboradas e organizadas sistematizações 
com experiências de mulheres. Assim, os encaminhamentos apresentados foram: 

• Propor a criação de um Grupo de Trabalho de Mulheres para dar continuidade a este debate; 
• Elaboração de materiais sobre o tema: panfleto, carta, caderno 
• Sistematização experiências estaduais evidenciando as experiências de mulheres e a 

agroecologia no estado do Rio; 
• Pensar as atividades acima, quando possível, no contexto de preparação do III ENA. 

 

Oficina 02: Extensão Rural e Agroecologia 
A oficina, facilitada por Daniel Flores, Luiz Gonzaga e Generosa Silva (Cooperativa Cedro), 

teve como objetivo construir um espaço de diálogo sobre a conjuntura da Extensão Rural, 
destacando as possibilidades e limites vislumbrados para as próximas chamadas públicas para 
contratação de serviços de assistência técnica e extensão rural públicos e demais dinâmicas 
articuladas no estado do Rio de Janeiro e no país. 

Entre os principais assuntos tratados estiveram, as tecnologias territoriais; a experiência de 
execução do projeto Nutre Rio; a configuração da direção da Cenater; e um conjunto de formações 
acadêmicas e técnicas que estão circulando pelos espaços da reforma agrária (mestrado  
agroflorestal; doutorado em genética e melhoramento de plantas; mestrado pela UFRRJ), uma vez 
que a oficina contou com a participação de formandos da Licenciatura em Educação do Campo e da 
especialização - residência agrária. 

Discutiram-se o modelo de produção e os desafios da transição agroecológica, os meios de 
transmissão da informação e processos de valorização do conhecimento tradicional. Entre as 
perguntas geradoras estiveram: como garantir mecanismos de geração de renda na transição 
agroecológica e gerar renda com agroecologia? 

Identificou-se que o debate não pode ficar restrito a geração de renda, e que a agroecologia 
pode ser vista como ferramenta de entendimento e valorização de práticas sociais, educação e 
relação com o meio. Destacou-se a agroecologia na perspectiva de produção de maior diversidade 
de produtos locais que minimize a dependência de produtos externos. 
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A segunda questão geradora estimulou o debate sobre quais as limitações para a prática da 
agroecologia? 

Foi consenso entre o grupo que muitos agricultores já praticam naturalmente, sem o 
entendimento de suas ações como “agroecológicas”. Novamente a questão da dificuldade na 
geração de renda foi levantada, para um dos participantes “como planta celular, acesso a internet, 
carro, moto, casa?”. Foram debatidas estratégias para agregar valor agroecológico a produção e as 
possibilidades de garantir a viabilidade do trabalho técnico na transição agroecológica. 

Especificamente sobre as chamadas públicas foi debate a indicação para a contratação de 
trabalho técnico para a transição agroecológica e que o modelo praticado pela chamada pública 
parte da apresentação organizada das demandas em consulta aos movimentos sociais e entidades 
atuantes nos processos. No estado do Rio de Janeiro, somente a região metropolitana estava 
suficientemente organizada para apresentar demanda no período de abertura da consulta. Dessa 
forma, apenas a região metropolitana foi contemplada na chamada pública da agroecologia do 
governo federal. 

Foram apontados como encaminhamentos: 

• A necessidade de maior articulação das redes que atuam com agroecologia na perspectiva da 
extensão rural – movimentos sociais e técnicos, compreendendo que as redes de assistência técnica 
foram conquistas dos movimentos sociais de processos de luta travados nas últimas décadas. 
• A construção de mecanismos para ampliar as áreas atendidas pelas chamadas públicas da 

agroecologia e visibilizar a atuação da extensão rural; 
• Fortalecer chamadas públicas que garantam avanços metodológicos para a transição 

agroecológica e permitam a realização de práticas sociais diferenciadas e construídas junto às 
organizações sociais. 

Como ressalvas indicou-se a necessidade de geração de dados atualizados que embasem a 
construção de propostas de extensão rural; a fragilidade na identificação da “economia oculta” 
promovida pelas mulheres nas áreas atendidas; a reprodução da “política da bolsa” para o quadro 
técnico em atuação, que, segundo o grupo, “não promove sua emancipação”; a debilidade em 
compreender o trabalho técnico como emancipador dentro das comunidades; a permanência da 
baixa relação técnico/família. (que reproduz a relação de 1/85, quantidade entendida como pequena 
para a melhoria dos serviços prestados); as condições de trabalho técnico permanecem precárias – 
remuneração e infraestrutura. 

Foi identificada a existência de seis entidades de ATER no estado, credenciadas pelo 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA): COOPERAR; CEDRO; EMATER; FIPERJ; 
ANIMA; IDACO. Sendo, necessária articulação destas entidades para interferir no lançamento das 
chamadas públicas. Como indicativos foi ainda apontado que as entidades tem potencial em 
promover consórcios para contemplar chamadas de grande alcance e fortalecer o diálogo com os 
movimentos sociais, sendo a AARJ um relevante espaço para articulação desses grupos. 

 

Oficina 03: Agrotóxicos e Caldas Alternativas 
Os diálogos construídos no grupo, facilitado por Luiz Araújo e Mateus Abreu do Grupo de 

Estudos Agroecológicos Agrocriolo de Campos dos Goytacazes e Natália Almeida, do comitê RJ da 
Campanha Permanente Contra o Uso de Agrotóxicos e pela Vida, tiveram como objetivo 
proporcionar um espaço de troca de experiências sobre o preparo de caldas e demais práticas 
agroecológicas, e construir um ambiente de visibilização sobre a problemática no uso de 
agrotóxicos. 

A oficina foi dividida em três momentos principais, sendo iniciada com a apresentação dos 
participantes que foram estimulados a responderem duas questões: Qual seu contato/experiência 
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com a prática de caldas? Você já vivenciou alguma situação em que a problemática de uso dos 
venenos tenha sido presente? 

Com isso, durante a rodada de apresentação identificou-se que diversos agricultores e 
agricultoras, técnicos e demais representantes já desenvolviam algum tipo de prática agroecológica, 
contudo, notou-se que alguns tinham pouca experiência do preparo e na aplicação, o que fortalece o 
papel da própria oficina, e do Encontro Estadual, na construção constante do conhecimento 
agroecológico. Sobre o uso de agrotóxicos grande parte dos participantes tinha relatos de casos de 
intoxicação, sendo alguns, diretamente impactados pelos venenos. Casos de uso de agrotóxicos 
proibidos, debilidade no atendimento médico e demais fragilidades do sistema perverso que garante 
o uso indiscriminado dos agrotóxicos no país, foram relatados pelos participantes. 

O segundo momento foi dedicado à apresentação do Grupo Agrocriolo e dos princípios 
agroecológicos que orientam o trabalho do grupo. Luiz indicou que o grupo se constitui um coletivo 
que trabalha de forma horizontal, articulando a comunidade universitária da UENF na construção da 
agroecologia dentro e fora do espaço da universidade, e que entendem que a agroecologia se 
constitui como um novo modelo de sociedade, que possui como base ser socialmente justa, 
ambientalmente sustentável e economicamente viável e com princípios socialistas. 

Para o grupo, todas as experiências desenvolvidas devem prezar pela construção coletiva, 
jamais sendo de forma impositiva e intervencionista, sendo que estas experiências não devem ser 
encaradas somente como pesquisas, mas sim atender a demanda local de agricultores e estudantes 
que buscam a agroecologia. Para eles, é dever do grupo combater o modelo de produção capitalista 
do agronegócio, entendendo que este é um modelo irreversível que causa degradação ambiental, 
pobreza, exploração do ser humano e jamais poderia existir em conjunto com a agroecologia. 

Entre as principais receitas compartilhadas a partir da própria demanda das agricultoras e 
agricultores presentes foram: controle de formigas, pulgões, adubação, pragas do café, fungos e 
demais receitas que foram constantemente complementadas pelos participantes. Frisou-se que as 
caldas e os demais preparados agroecológicos não tem o papel de “matar” das pragas e “acabar” 
com as doenças, mas sim promover a saúde do solo, das plantas e de todo o ambiente. 

O terceiro momento iniciou-se com a apresentação da Campanha que foi orientada pela troca 
de informações sobre a situação do consumo de venenos no país. Apresentou-se assim, a partir das 
principais dúvidas e apontamentos advindos dos próprios participantes, a situação de que nos 
últimos três anos o Brasil, vem ocupando o lugar de maior consumidor de agrotóxicos no mundo. 
Os impactos à saúde pública são amplos porque atingem vastos territórios e envolvem diferentes 
grupos populacionais, como trabalhadores rurais, moradores do entorno de fazendas, além de todos 
nós que consumimos alimentos contaminados.  

Diante desta situação, mais de 50 entidades nacionais se juntaram desde 2011 na Campanha 
Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida, que tem o objetivo de sensibilizar a população 
brasileira para os riscos que os agrotóxicos representam, e a partir daí tomar medidas para frear seu 
uso no Brasil. Nesse grande roda de conversa, muitas dúvidas e informações relacionadas ao 
processo de controle de agrotóxicos, período de carência e a situação do estado do Rio de Janeiro 
foram trocadas entre os participantes. O debate destacou-se o peso político que está por traz das 
escolhas que mantém o Brasil como maior consumidor de venenos no mundo e que assegura o 
modelo agrícola do agronegócio. Elementos que fazem parte da Campanha “Sou Agro” e “Time 
Agro” foram apresentados. 

Entre os principais apontamentos da oficina estão: 

• Politizar permanentemente o debate sobre a agroecologia, ultrapassando o diálogo sobre as 
experiências; 
• Fortalecer grupos de pesquisa e ação, os projetos e demais iniciativas desenvolvidas pelas 
universidades, na perspectiva de extensão; 
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• Garantir na programação dos encontros da AARJ, sempre que possível, espaços de produção 
e prática de caldas e demais preparados/técnicas agroecológicas; 
• Ampliar o acesso e a integração de materiais disponíveis sobre caldas e demais práticas 
agroecológicas, indicando-se a necessidade de construir/visibilizar “bancos de dados” ou 
“bibliotecas” online e presenciais, que possam ser acessada pelas diversas redes e grupos, 
destacando a AARJ como expoente no processo de construção e fortalecimento do conhecimento 
agroecológico; 
• Qualificar/Expandir a produção de materiais com linguagem acessível às agricultoras e 
agricultores, avaliando que as diversas cartilhas “digitais” não atingem grande parte dos 
camponeses; 
• A necessidade fortalecer, nos grupos nos núcleos da AARJ, articuladores/facilitadores que 
animem a Campanha Contra os Agrotóxicos localmente a partir dos seus eixos de atuação: 
denúncia, formação, acompanhamento jurídico, comunicação e agitação; 
• Disponibilizar para os participantes do Encontro as receitas trocadas e construídas pelos 
grupos durante a oficina. 

 
Oficina 04: Juventude e Agroecologia 

O grupo, facilitado pela Priscila que compõe a Pastoral da Juventude Rural (PJR), teve como 
objetivo fortalecer os debates sobre juventude no contexto da construção e fortalecimento da 
agroecologia no estado do Rio de Janeiro. 

A oficina começou com a apresentação dos participantes que trocam impressões sobre o 
papel da juventude no fortalecimento da agroecologia, as influências negativas da perda de vinculo 
com a terra e o potencial da articulação de grupos de jovens no enraizamento das práticas 
agroecológicas. Ampliar estratégias que possibilitem a superação das dificuldades de diálogo 
intergeracional, uma vez que, muitos formandos da LEC, por exemplo, estão com dificuldades de 
implementar as práticas e princípios, devido a presença de resistência em algumas famílias. 
Discutiu-se ainda a necessidade de pensarmos ações integradas que garantam renda para o jovem do 
campo. Um quadro elaborado para que pudesse apontar elementos que compõe a conjuntura atual e, 
outro, buscando retratar os desafios que estão colocados para a atuação dos jovens foi construído. 
Entre os principais elementos destacados como centrais estão: 

• Construir documentos específicos sobre a juventude do campo e agroecologia (carta política 
da juventude RJ); 
• Realização de um encontro pré-ENA que reúna a juventude em torno da agroecologia. 
 

A música Juventude Agroecológica (Zafenate) foi socializada: 

Agora é festa, juntou a juventude 
Agrofloresta, mandala com açude 

Só girassol pra cercar o nosso lote 
E a nossa biblioteca construída com adobe 

Farmácia viva que faz nossa saúde 
E lá na horta escola pras crianças 

Na nossa mesa churrasco de tatanca 
Cozido de mandioca a lá vegetariana 

Nossa bandeira são todas as bandeiras 
Misturadas, amarradas com o laço do amor 

E a juventude agroecológica 
Que vai pintar o mundo todo de outra cor 

 

No nosso banco só sementes crioulas 
Variedades ameríndias quilombolas 
La na floresta a universidade 
Estudar ecovilas pra fundar nossa cidade 
E os opressores, manda pra composteira 
Reforma agrária, distribuir a renda 
No fim do dia jogar a capoeira 
Fazer uma ciranda pra cantar a natureza 

Nossa bandeira são todas as bandeiras 
Misturadas, amarradas com o laço do amor 
E a juventude agroecológica 
Que vai pintar o mundo todo 
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Oficina 05: Práticas do CIEP e Compras Coletivas 
Oficina “Compras Coletivas” foi facilitada por Silvana Pedroni da Rede Ecológica e foi 

realizada em conjunto com a oficina sobre as experiências do CIEP, articulada por Bartolomeu, da 
EMATER, reunindo 9 participantes.  

Foi apresentado um panorama geral da Rede Ecológica, indicando que a primeira compra 
coletiva aconteceu em outubro de 2001. A Rede surgiu de maneira espontânea no bairro da Urca, a 
través da tomada de consciência sócio-ambiental e do dever cidadão de um pequeno grupo de 
moradores. Atualmente conta com 10 núcleos.  Até 2010, o centro decisório se dava pelo regime de 
assembleias presenciais, atualmente a rede conta com um novo formato organizacional em rede 
através de uma plataforma online. Com o novo formato os aspectos operacionais de cada núcleo são 
encaminhados de maneira autônoma, enquanto as comissões (aproximadamente 15) divididas em 4 
eixos (produtores, comunicação, funcionamento interno e movimentos sociais) suportam a 
organização sistémica e fazem os enlaces necessários, que garantem o funcionamento da Rede, 
como um experiência bem sucedida na economia solidaria, ou comercio justo.  

Os princípios são a transparência com os produtores e associados; Compromisso; 
Participação; Preservação ambiental e social (reduzir, reaproveitar, reciclar). A partir dessa 
introdução, o grupo interagiu livremente nas experiências animadas pelo CIEP. Foi visitada a horta 
mantida pela escola, a experiência de carneiro hidráulico, a composteira e a dimensão pedagógicas 
das ações desenvolvidas pela comunidade escolar na perspectiva da agroecologia.  

Entre os principais pontos abordados como destaque estão:  

• A participação da Rede na Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro como exemplo de 
atuação política; 
• O vínculo com agricultores e produtores se dá de varias maneiras, desde o acompanhamento 
técnico, logística, embalagens adequadas, empréstimos, suporte jurídicos, e mais que tudo a troca 
constante de afeto.   
• A nova Feira da Freguesia e a importância da campanha “Xô saco plástico”.  
• No último ano, a Rede tem recebido muitos pedidos por parte de consumidores querendo se 
associar.  Este fato coloca a Rede Ecológica diante de novos desafios: garantir a entrada de novos 
associados compromissados com os princípios da Rede, aumentar a oferta de produtos 
agroecológicos.  

Embora o número de participantes tenha sido reduzido, o resultado foi bastante positivo. Para 
além da oficina se percebeu bastante interesse em conhecer o trabalho da Rede, entre os demais 
agricultores presentes no encontro. Talvez o conceito de compras coletivas não seja tão facilmente 
assimilado pelos produtores. Vale a pena pensar em uma apresentação específica para introduzir 
novos agricultores no tema.  

 

FEIRA DE SABERES, SABORES E SEMENTES / ATO PÚBLICO 
No segundo dia de encontro, foi realizada na praça central do Bairro Travessão, em Campos 

de Goytacazes, uma Feira de Saberes, Sabores e Sementes. A feira ainda foi palco para a realização 
de um ato público em defesa da agricultura familiar e da produção de alimentos saudáveis. 

Durante a feira, os moradores puderam conhecer, degustar e comprar os produtos 
agroecológicos da região como abacaxi, maracujá, maxixe, café, limão, aipim, entre outros; além 
dos diversos produtos trazidos de outras regiões do estado como os muitos tipos de feijão do 
Robertinho de Tapinoã, em Araruama e os saborosos doces da D. Juliana, da Comunidade de Vala 
Preta, em Magé. Dona Juliana inclusive, ministrou na feira uma oficina de fabricação de sacola de 
papel com folhas de jornal e revistas usadas. O momento da feira foi tão positivo que os 
organizadores estão se preparando para atender aos pedidos dos moradores do Bairro Travessão 
para promover a feira mais vezes.  A feira rendeu cerca de R$ 1500,00 com 7 barracas e apenas 4 
horas de duração, resultando numa renda média de R$ 215,00/barraca! 
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Além destes produtos que foram comercializados na feira,  na alimentação dos participantes 
do Encontro foram consumidos: 40 kg de feijão, 30 kg de frango caipira, 60 kg de aipim, 10 kg de 
abóbora, 20 molhos de alface, 20 molhos de couve, 10 molhos de cheiro verde, 20 dúzias de ovos, 
60 kg de maracujá, 10 kg de limão, 10 kg de tilápia, 5 kg de cenoura, 4 kg de beterraba, além de 
acerola, abacaxi e banana que foram adquiridos dos agricultores familiares da região, possibilitando 
uma renda extra e solidária de cerca de R$ 1.000,00. 

 
 
2º PAINEL DE DEBATE E REFLEXÃO: CARTA POLÍTICA E AGENDA DE LUTAS DA 
AARJ 

Após o resgate da elaboração da 1ª edição da Carta Política e da Agenda de Lutas, ocorrido no 
II Encontro Estadual de Agroecologia, realizado em 2010, na UFRRJ, a plenária foi dividida em 
cinco grupos de trabalhos, a fim de debater, sob a realidade vivenciada pela agricultura familiar e 
pelas experiências agroecológicas desde o último encontro estadual, que atualizações e afirmações 
deveriam ser incorporadas à Carta Política/Agenda de Lutas. 

Em seguida aos trabalhos, reflexões e debates, os grupos apresentaram as suas considerações 
e sugestões para a elaboração da nova Carta Política, que foram sintetizadas por uma comissão de 
sistematização, indicada pela Coordenação Política do Encontro, que se reuniu no sábado à noite.  
Esta comissão de sistematização elaborou uma nova versão da carta/agenda de lutas, que foi 
apresentada na plenária final do Encontro (anexo). 

 
 
ENCERRAMENTO: SÍNTESE E ENCAMINHAMENTOS FINAIS / CARTA POLÍTICA E 
AGENDA DE LUTA / LANÇAMENTO DO CADERNO DE EXPERIÊNCIAS 
AGROECOLÓGICAS 

No último dia, os participantes leram e aprovaram a segunda edição da Carta Política e da 
Agenda de Lutas da AARJ (anexo). Foi lançado do caderno de experiências agroecológicas 
“Caminhos Agroecológicos do Rio de Janeiro”, fruto do intenso processo de sistematização 
desencadeado em preparação ao II Encontro Nacional de Agroecologia, realizado em Recife, no ano 
de 2007. 

O evento encerrou com grande emoção, quando foi realizada uma homenagem ao Cícero 
Guedes, militante do MST que foi covardemente assassinado em janeiro desse ano, nas 
proximidades da Usina Cambahyba, em Campos dos Goytacazes.  Durante o almoço, os 
participantes, após assistirem a mística de encerramento, resumiram em uma palavra o sentimento, 
simbolizado no compromisso que levariam para casa e suas comunidades. 

 
 
 
 
Agenda 

Data Descrição Local 

19 a 21 Nov 2013 Caravana Agroecológica e Cultural Região Metropolitana 
15 Jan 2014 Reunião Grupo Executivo Ampliado Rio de Janeiro 

Fev 2014 
Avaliação Política da Preparação para o III 

ENA 
A definir 

Fev/Março 2014 Reunião Coordenação Política da AARJ Rio das Ostras 
Maio 2014 Encontro Nacional de Agroecologia Juazeiro/BA 
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CARTA POLÍTICA 
Durante os dias em que participamos do III Encontro de Agroecologia do Rio de Janeiro, 

realizado nos dias 8, 9 e 10 de novembro de 2013, em Campos dos Goytacazes, no CIEP 268 Luis 
Carlos de Lacerda, onde estiveram presentes cerca de 250 participantes, dentre trabalhadores e 
trabalhadoras da agricultura familiar camponesa, pescadores, fórum de comunidades tradicionais, 
jovens, estudantes, técnicos, professores e pesquisadores envolvidos em experiências 
agroecológicas no estado do Rio de Janeiro.   

Neste nosso terceiro encontro pudemos mostrar nossos trabalhos, produtos, sementes crioulas 
e conhecimentos. Pudemos trocar experiências, debater as principais questões que envolvem as 
nossas diferentes lutas na afirmação da agroecologia como instrumento de autonomia da 
agricultura. 

O encontro cujo tema foi “Agrobiodiversidade, Sementes e Territórios” refletiu o processo 
de sistematização e de articulação de diversas experiências que se desenvolvem nos campos da 
reforma agrária, da economia solidária, da agricultura urbana e periurbana, da saúde pelas plantas 
medicinais, das sementes crioulas, da construção do conhecimento agroecológico, da educação do 
campo e do consumo e alimentação agroecológica popular. 

Repudiamos o modelo de desenvolvimento capitalista, neoliberal e excludente, que na 
agricultura se expressa no agronegócio, nos megaprojetos, e na economia verde, etc. Este modelo se 
sustenta nos recursos públicos e no trabalho escravo, que gera crises sociais e ambientais com 
intensa violação de direitos, ao qual resistimos e respondemos praticando a agroecologia, 
comprometida com o presente e com as gerações futuras, caracterizada pelo respeito ao 
conhecimento e à autonomia dos agricultores e agricultoras, pescadores e pescadoras, à 
biodiversidade, à produção de alimentos com qualidade, aos consumidores e ao trabalho da 
agricultura familiar camponesa. 
 
Reivindicamos: 
- A reforma agrária popular, fator relevante para a agroecologia, cujo processo dever vir 
acompanhado de políticas públicas de assessoramento técnico, de crédito, de infraestrutura de 
produção, de moradia e de lazer.  
- A garantia da existência das áreas rurais nos planos diretores dos municípios e que sejam 
construídas políticas públicas de fortalecimento da agricultura nos espaços e limites urbanos. 
- A visibilização da violência existente no campo e na cidade, em especial, o problema da 
criminalização dos movimentos sociais, dos trabalhadores e trabalhadoras, de suas lutas e pautas, 
com garantia plena dos direitos humanos.  
- Que seja respeitado o uso, a conservação, a posse e o intercâmbio das sementes como expressão 
cultural e de autonomia dos agricultores e agricultoras e que seja estabelecida a soberania territorial, 
livre das sementes transgênicas e agrotóxicos. Para tanto, que se criem estratégias jurídicas 
protetoras e organismos comunitários como bancos, campos e casas de sementes.  
- Uma Educação do/no Campo que erradique o analfabetismo, valorize os sujeitos e a identidade 
das raízes do campo, garantindo educação para toda a sociedade. Incluir a agroecologia em todas as 
fases da educação, desde o ensino fundamental até a universidade, viabilizando a formação dos 
filhos dos camponeses e camponesas e de todos os cidadãos, através da valorização e criação de 
novos postos de trabalho específico para profissionais da área.  
- Condições que ampliem o acesso às políticas públicas de venda para o mercado institucional e aos 
créditos para territórios agroecológicos e que o estado cumpra sua obrigação de propiciar os 
mecanismos de acesso como a emissão de declarações e documentos necessários. As políticas 
conquistadas têm de ser implementadas, fazendo valer nossos direitos, não se perdendo na 
burocracia e na morosidade.  
- Que se intensifique o diálogo entre povos da cidade, do campo, das águas e das florestas com o 
Estado na condução da política ambiental, reconhecendo as atividades agroecológicas como 
promotoras da biodiversidade, garantindo a permanência em seus respectivos territórios.  
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- Reconhecer e valorizar a diversidade dos sujeitos em cada fase da sua vida (crianças, jovens, 
adultos e idosos) cumprindo seu papel na construção de uma sociedade agroecológica. 
- Quantificar e publicizar as enfermidades correlacionadas com o uso de agrotóxicos, investir nos 
serviços de saúde capazes de atender às especificidades da saúde no campo e, em paralelo, resgatar 
e ampliar a disseminação do uso da medicina popular. 
- Reconhecer, valorizar e dar visibilidade as experiências agroecológicas protagonizadas pelas 
mulheres e pela juventude rural, bem como fortalecer espaços de auto-organização dos grupos para 
geração de renda e promoção de autonomia. 
Estas reivindicações afirmam a necessidade de outro futuro possível. 

 
 

AGENDA DE LUTAS 
Nossas conquistas não só dependem da atuação do estado, mas também devem ser frutos da 

perseverança e maturidade política. 
Abaixo listamos nossa agenda de lutas permanentes que precisam ser assumidas e discutidas 

em nossas associações, cooperativas de trabalho e de produção, movimentos, reuniões com as 
comunidades, no diálogo entre agricultores e agricultoras, pescadores e pescadoras estudantes e 
técnicos e nas articulações regionais. 
 
Reafirmamos nosso compromisso nos pontos que se seguem: 
Resistir à tendência ao isolamento colocada pela lógica do capitalismo, buscando nos organizar e 
articular ao nível local, regional e nacional para a promoção da agroecologia e para o enfrentamento 
ao império da agricultura industrial. 
Divulgar o trabalho de recuperação, proteção e multiplicação de nossas sementes crioulas, 
destacando a importância e a proteção dos guardiões e guardiãs de sementes.  
Formar e manter em funcionamento o Grupo de Trabalho Mulheres e Agroecologia, que deverá ter 
como uma das metas, sistematizar e dar visibilidade às experiências agroecológicas protagonizadas 
pelas mulheres. 
Vamos nos empenhar para que os mais variados tipos de comunicação popular sejam utilizados para 
dar visibilidade às experiências agroecológicas que estão sendo desenvolvidas, com destaque para 
as redes sociais e mídias alternativas. Vamos também estimular a formação e intercâmbio de 
comunicadores populares. 
Devemos nos empenhar ao nível local e regional em envolver comunidades, movimentos sociais, 
parceiros e poder público na efetivação da Educação do/no Campo com bases populares buscando 
meios para formar novos educadores, através das licenciaturas em Educação do Campo e inserção 
da agroecologia nas políticas públicas de educação. 
Assumir o debate da dimensão pedagógica do diálogo de saberes como metodologia na formação 
em agroecologia com destaque para trocas de experiências, buscando parcerias entre técnicos, 
universidades e agentes locais, para que esta se desenvolva a partir da educação informal nas 
comunidades com crianças, jovens, adultos e idosos. 
Valorizar nossos produtos, nos alimentando prioritariamente com o que produzimos e vendendo os 
excedentes em espaços curtos de comercialização, como feiras locais ou no mercado institucional. 
Dialogar com os gestores das escolas públicas e de entidades beneficentes, no sentido da 
valorização e visibilização da agricultura familiar local e que efetivem o fornecimento e a 
comercialização para a alimentação escolar, por meio do Programa Nacional da Alimentação 
Escolar (PNAE) e do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). 
Criar condições para a efetivação do Programa Estadual de ATER – PEATER construído de forma 
participativa de 2004 a 2006 e ainda não implementado. 
Produzir materiais de divulgação sobre mercado institucional e crédito para agroecologia, 
esclarecendo as suas formas de operacionalização. 
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Intensificar estratégias de luta para massificar emissão das DAP (Declaração de Aptidão ao 
PRONAF), documentos que dão direito ao acesso às políticas públicas já existentes, inclusive para a 
agricultura praticada nos espaços urbanos. 
Fazer o mapeamento das sementes crioulas, estimular e sistematizar o trabalho dos guardiões e 
guardiãs de sementes. 
Realizar debates e lutas relativas à legislação ambiental e ao manejo sustentável dos agricultores e 
agricultoras e das comunidades e povos tradicionais. 
Devemos apoiar, participar e promover os seguintes eventos e lutas e de mobilização popular:  
• 08 de março, pelo direito das mulheres,  

• 17 de abril, abril vermelho, 

• 01 de maio, dia internacional do trabalhador e trabalhadora,  

• 07 de setembro, Grito dos Excluídos,  

• 16 de outubro, dia mundial da alimentação, 

• 20 de novembro, Zumbi dos Palmares – dia da Consciência Negra, 

• 25 de novembro, dia de luta contra violência conta a mulher, 

• 03 de dezembro, dia do combate aos agrotóxicos, 

• 10 de dezembro, dia internacional dos direitos humanos;  

• Maio de2014, III Encontro Nacional de Agroecologia, 

• Outubro, Jornada de luta pelo direito à educação. 

 
Nós temos muitas mãos e a consciência do Mundo! 

III Encontro Estadual de Agroecologia do Rio de Janeiro e II Festa das Sementes da AARJ, Campos 
dos Goytacazes, 10 de novembro de 2013. 

Experiências Agroecológicas do Rio de Janeiro rumo ao III Encontro Nacional de Agroecologia! 
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MAPA DOS CONFLITOS 
Desde a realização do II Encontro Metropolitano de Agroecologia, realizado em agosto de 

2012, em Magé, e desde a reunião da Coordenação Política da AARJ, realizada em maio de 2013, 
em Silva Jardim, onde ocorreu uma análise da conjuntura com a participação da Associação de 
Geógrafos do Brasil (AGB), que a AARJ vem colocando em pauta as contradições do chamado 
“desenvolvimento” e pautando os conflitos territoriais, em que o estado e as empresas vêm 
privatizando os bens naturais e expulsando camponeses e demais comunidades tradicionais de 
várias regiões do estado. 

Deste modo, os espaços e momentos da Articulação são ambientes de fortalecimento das 
lutas, resistências e experiências cotidianas, que cada agricultor, agricultora, pescadora, pescador - 
vem construindo a sua forma - a agroecologia no estado. 

Assim, reforçando e aproveitando o tema deste Encontro, um mapa falado foi desenhado a 
partir da interação dos próprios participantes, simbolizando ao final do encontro, o debate sobre as 
diversas pressões sociais que o estado do Rio de Janeiro vem enfrentando progressivamente.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não há uma coincidência entre a representação 
que o Estado tem de território e a territorialidade 
especifica que o próprio grupo tem de si mesmo, 
das suas necessidades, do seu conjunto de 
atividades culturais. Então essa autoconsciência 
cultural é fundamental para delimitar outra 
territorialidade, que se distingue da oficial, e que 
é aquela que o grupo considera importante para a 
sua reprodução física e cultural, e ela contradita 
aquela do Estado, que é a terra. O Estado, ao 
lidar com a comunidade tradicional, pensa na 
terra, e o grupo está pensando em território, 
então as dimensões não coincidem e acaba que o 
reconhecimento às vezes pode causar uma 
limitação para o grupo” - Alfredo Wagner. 
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XOTE AGROECOLÓGICO 
Igor Conde 

Já posso respirar, e voltar a plantar  

A terra renascendo, brotando sem parar 

É agroecologia e agricultura familiar 

Com organização e resistência popular 

(repete duas vezes) 

 

Cadê o arroz e o feijão? 

“plantou e colheu!” 

O milho são João? 

“plantou e colheu!” 

Agrofloresta onde está? 

“plantou e colheu!” 

Transgênico e veneno desapareceu! 

(repete duas vezes) 


