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Somos um mutirão de relações agroecológicas! 

Mutirão é um substantivo, ou seja, é o nome que dá nome às coisas. 

Mutirão é um conjunto de gente, mas gente empenhada; gente que se reuniu 

com um objetivo em comum, de fazer alguma coisa. Quando dizemos que 

somos um mutirão de relações queremos dizer que a nossa ideia de gente 

fazendo coisas se expande para além das relações palpáveis: ela também 

engloba as relações invisíveis.  O papel pode ser útil, mas ele é frio. Não é 

possível descrever com letras o que a agroecologia traz e transforma na vida 

das pessoas, porque a agroecologia é feita de gente, gente que se relaciona, 

gente que faz mutirão. 

Neste fim de semana, o Apetê-Caapuã se reuniu com várias pessoas do 

sudeste, pessoas que assim como nós acreditam que é possível e tangível um 

futuro agroecológico. Tal como mutirão, a gente se juntou para fazer uma ação 
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que refletirá muito mais do que o papel pode registrar. Chamamos isso de 

Sistematização, palavra difícil mas que quer dizer um resgate de tudo, de 

todos os pés, mãos e corações que constróem o Apetê-Caapuã. No começo a 

gente estranha e muitas vezes desconhece a quantidade absurda de atividades 

e ações que já foram realizadas. Nosso passado é muito rico, e muito rico de 

gente. Gente que às vezes nem estava aqui em corpo, mas que surgiu em 

muitos relatos. Sistematizar é como contar uma grande história, e é só 

contando essa história que a gente consegue enxergar nossas pequenas 

preciosidades.  

É de se admirar a organização e a forma com a qual o coletivo se uniu 

neste mutirão para nos ouvir, e nos fez nos ouvir. À todas e todos envolvidos, 

gratidão. Às vezes uma mesma memória tem diversas facetas, pois vem de 

diversos olhares. E não somente olhares, mas também vozes, vozes estas que 

nem sempre dizem as mesmas coisas, mas sempre respeitam a diversidade e a 

singularidade de cada um.  
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Temos ainda muito chão e a estrada fica batida com mais pés que por 

ela caminham. Muitas coisas que para nós pareciam algo claro ou explícito, 

muitas vezes eram coisas que necessitavam de uma atenção e reflexão muito 

maiores do que recebem. Esquecemos que, mesmo que sejamos muito 

tarefeiros, que vivemos sempre enfiados no mato, com pé no chão e na mão o 

facão. A nossa vivência nos dá o poder de compreender e tentar alterar a 

realidade com a qual não compactuamos. 

A partir desses encontros nos quais as contribuições vêm de dentro e de 

fora, os laços tornam-se teias da nossa história. E não adianta voltar! Você já 

faz parte da nossa teia.  
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