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BOAS VINDAS!
É  um prazer imenso saber que você está
interessado em fazer parte do Núcleo! Esse
manual será seu guia, ao concluir todas as
etapas teremos a imensa felicidade em dizer
que você se tornou um Caapuã! Iremos
oferecer à você uma verdadeira jornada a esse
lindo Universo chamado Agroecologia! Se
surgirem dúvidas ao longo desse processo não
hesite em pedir ajuda! Nós queremos que esse
rito de passagem seja leve e de muitos
aprendizados, se entregue à essa vivência de
coração e mente aberta e nós também
estaremos totalmente abertos em ouvir suas
ideias criativas que poderão agregar ao Núcleo!

COMO VAI FUNCIONAR?
Se você chegou até aqui é porque conheceu o
NAAC de alguma forma e talvez participou de
algumas de nossas atividades.  Você nesse
momento se enquadra no que chamamos de
Pólen, você participa, apoia, compartilha das
ideias mas não está por detrás da organização
do Núcleo, ainda não és um Polinizador. Se
você quiser realmente fazer o NAAC acontecer,
sendo bolsista ou voluntário, recomendamos
que você passe pelas etapas desse guia e faça
uma vivência que será explicada nas próximas
páginas, pois temos como objetivo possuir
membros ativos, conscientes e críticos. Ao
final, se você se sentir confortável e gostar das
atividades que participou teremos o enorme
prazer de tê-lo como Membro oficial do NAAC!
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BOAS VINDAS AO NAAC!

CAMINHOS DE INTEGRAÇÃO AO NÚCLEO



TRILHA DA POLINIZAÇÃO
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PROGRESSÃO

HOJE VOCÊ ESTÁ EXATAMENTE
AQUI! VOCÊ É UM PÓLEN, QUE
TRAZ TODA SUA BAGAGEM DE
SEU MUNDO (FLOR) , VOCÊ VEIO
VOANDO ATRAVÉS DO VENTO E

CHEGOU ATÉ O NÚCLEO E
AGORA VOCÊ PRECISA DE UM
DIRECIONAMENTO QUE SERÁ

FEITO PELO SEU POLINIZADOR...

VOCÊ

SEU  POLINIZADOR É UM
MEMBRO DO NAAC QUE JÁ
TEM EXPERIÊNCIA COM O

NÚCLEO E PODERÁ TE GUIAR
NESSA JORNADA, VEJA SEU
POLINIZADOR COMO UM
PADRINHO, UM GUIA, QUE

VAI ESTAR SEMPRE TE
AJUDANDO NESSA
CAMINHADA PELA
AGORECOLOGIA

POLINIZADOR



Nós fazemos parte de uma rede que abrange todo o Brasil. Não estamos
sozinhos nessa. Somos em mais de 130 Núcleos de Agroecologia (NEA)

distribuídos por esse Brasil, ligados à universidades e institutos federais como
coletivos de resistência da Agroecologia. Convidamos você à assistir o vídeo
que está logo abaixo, foi feito pela Associação Brasileira de Agroecologia
(ABA), no Congresso Brasileiro de Agroecologia (CBA), realizado em 2017 em
Brasília. Esperamos que esse pequeno vídeo te inspire e te motive a ingressar
nessa linda jornada...

UMA INSPIRAÇÃO ANTES DE INICIAR SUA JORNADA

Clique aqui para assistir
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INSPIRAÇÃO

Vídeo Bônus

https://www.youtube.com/watch?v=tqv3ffa1FpI
https://www.youtube.com/watch?v=RTZ1TrTMj9s


PREPARADO (A) PARA ESSA JORNADA?
Separamos essa iniciação em 4 etapas. Há uma breve descrição nesse

sumário de cada etapa e nas páginas posteriores haverá mais detalhes.

Você pode ir discutindo e tirando suas dúvidas com seu Polinizador ou com qualquer Caapuã
(saiba quem são na página 19) durante o processo! 

1. INTRODUÇÃO À AGROECOLOGIA

Você fará um curso de Agroecologia com duração de 20 horas e receberá certificado.

2. CONHEÇA O NAAC

Há a sugestão de vídeos institucionais e a leitura de materiais produzidos pelo NAAC.

3. VIVÊNCIA EM CADA GESTÃO (GT)

Passará alguns dias vivenciando as funções de cada GT para sentir qual você se identifica
mais.

4. RITO DE PASSAGEM

Escolherá o(s) GT(s) que quer de fato fazer parte e assumirá seu compromisso em uma
mística de acolhimento preparado pelo NAAC.
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ETAPAS DA JORNADA
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ETAPA 1

https://agroflorestas.ambiente.sp.gov.br/

ETAPA 1: INTRODUÇÃO À AGROECOLOGIA
O objetivo dessa etapa é que você possa conhecer os princípios básicos da

Agroecologia e aprender mais sobre o tema primordial que rege nosso Núcleo

Você está convidado a participar do curso de Sistemas Agroflorestais oferecido pela
Secretaria de Infraestrutura e  Meio Ambiente do Estado de São Paulo com conteúdo
elaborado pela ONG Mutirão Agroflorestal. São 20 horas programadas para concluir o curso,

com conteúdo interativo, vídeos, passando da teoria até a prática da Agroecologia. E ainda
você ganha um certificado de 20 horas para compor suas horas complementares! Não é
demais? Então bora se inscrever e começar esse curso, Muito bom proveito da sua primeira
etapa dessa jornada!

https://agroflorestas.ambiente.sp.gov.br/


Somos um organismo em
harmonia com a Mãe Terra,

que através da Agroecologia
luta por soberania alimentar e

Justiça Social. Nutrindo o
diálogo entre o campo-

cidade-universidade. Nosso
lema é: Resistência e Rebeldia!

ETAPA 2: CONHEÇA O NAAC
NAAC é a sigla para Núcleo de
Agroecologia Apetê Caapuã. Apetês são
ilhas de vegetação no meio da Floresta
Amazônica com plantas arbustivas e
herbáceas que são manejadas pelos
indígenas Kayapós. E Caapuã é aquele que
vive na floresta, ou espírito protetor das
florestas e dos seres que nela vive.

E com esse nome tão marcante, o NAAC é uma
entidade pertencente a UFSCar Sorocaba que
realiza atividades de ensino, pesquisa e
extensão com o tema Agroecologia. Veja a frase
guarda-chuva feita pelos Caapuãs (Membros do
NAAC), de forma participativa, utilizando a
metodologia Dragon Dreaming.

(Elaborada em Jan 2019)
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NÚCLEO DE AGROECOLOGIA APETÊ CAAPUÃ

Acesse o artigo do Sesc
contando um pouco sobre

o NAAC

https://drive.google.com/file/d/1e6m8WxZSNNxGEOj44EfX9h48kJ7WPDrc/view?usp=sharing


Celebração: Responsável por organizar reuniões

quinzenais gerais do Núcleo, as celebrações de início e de
final de semestre e demais eventos que tenham como
finalidade a integração e harmonia dos integrantes do
núcleo entre si e do núcleo com a sociedade, dentro e
fora da Universidade. Realiza o calendário das reuniões
quinzenais separando as duplas ou trios responsáveis
para conduzir a reunião. Pesquisa sobre místicas,
dinâmica e metodologias diferentes que auxiliem na
interação e no autoconhecimento. Organiza todos os
passos das celebrações, como local, música, decoração,

comida, lembrancinhas e convidados especiais. É
responsável também por organizar um momento mensal
para comemoração dos aniversariantes, com bolo e
mimo, para que cada membro se sinta especial.

Feira: A feira agroecológica da UFSCar é uma das ações

do NAAC dentro da UFSCar e ao mesmo tempo externa à
ela. Envolvendo agricultoras e agricultores, assentamentos
e produtos orgânicos, a atuação desta gestão consiste em
orientar, prestar assistência e conduzir as e os feirantes, e
o evento semanal da feira nas redes sociais. É necessário
“abrir” e “fechar” a feira, dialogar sempre com as e os
feirantes para garantir que as feiras ocorram
semanalmente e fazer a divulgação para todo o campus.
Além de prezar sempre para o bom convívio entre todas
as partes. É uma tarefa honrosa e gratificante, visto que há
uma rica troca entre o público em geral, você e as e as/os
feirantes.

Secretaria: Responsável pela reserva de salas para

reuniões ou eventos do núcleo; organização e limpeza
da sala, estantes e armários; recepção dos estagiários;
representações do núcleo e harmonia do espaço físico
e entre os membros.
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NÚCLEO DE AGROECOLOGIA APETÊ CAAPUÃ

DIVISÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO (GT)
Para nos organizarmos melhor aqui no NAAC, dividimos nossas atuações em grupos
de trabalho (ao qual chamamos de GTs) e gestões, como:
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NÚCLEO DE AGROECOLOGIA APETÊ CAAPUÃ

DIVISÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO (GT)

Comunicação: Para que nossos ideais e

visão cresçam e se dispersem, é
importante que exista uma frente que
atue na interação e organização da
mensagem. Este é o grupo de trabalho
que trata das informações do núcleo,

fazendo a administração das redes
sociais, produzindo material de
divulgação e informativo, elaborando
conteúdo visual para os eventos
internos, ou seja, a interlocução com o
público externo, além de pensar em
novas formas de promoção que chame
a atenção do mesmo.

UEPA: Sigla para Unidade Experimental

Participativa Agroecológica, é o GT
responsável por organizar os manejos que
serão realizados nos dois Sistemas
Agroflorestais (SAFs) presentes na UFSCar
Sorocaba, sendo o SAF Siliprandi
localizado em frente ao prédio
administrativo e o SAF Primavesi perto do
viveiro de mudas. Nesses SAFs são
realizadas pesquisas de diversas linhagens
para avaliar a resposta dos manejos
agroecológicos experimentais. É esse GT
também que zela pelas ferramentas de
trabalho de campo e realiza toda a parte
prática que a Agroecologia demanda.



Financeiro: Cuida da gestão dos recursos financeiros, desde a participação em

editais para captar recursos até a gestão de gastos do dia a dia. Está sempre em
contato com os demais GTs, sempre buscando o melhor uso dos recursos, assim
como sua captação e seu controle. 

Grupo de Estudos: Responsável pela capacitação interna dos membros, promove

debates, workshops, palestras e afins, abordando temas que envolvam direta e
indiretamente a agroecologia. Também fica responsável por fomentar e divulgar
os trabalhos científicos do grupo, se atentando à eventos e datas de submissão de
trabalhos.

Parcerias e transições: Esse GT é responsável principalmente por fazer e manter

conexões com outros Núcleos de Estudo em Agroecologia e Produção Orgânica
(NEAs), a Associação Brasileira de Agroecologia (ABA), Associação Brasileira
Biodinâmica (ABD), entre outros, daí o nome Parcerias. A partir deste, podemos
organizar encontros, eventos e compartilhar informações que possam ajudar na
capacitação dos nossos integrantes, como cursos e eventos que circulam dentro
do meio agroecológico. Em suma, este grupo de trabalho mantém o Núcleo de
Agroecologia Apetê Caapuã conectado com o Brasil e o mundo, em uma rede
solidária e resistente.

1ª EDIÇÃO, VOL. 1 PÁGINA 10

NÚCLEO DE AGROECOLOGIA APETÊ CAAPUÃ

DIVISÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO (GT)
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NÚCLEO DE AGROECOLOGIA APETÊ CAAPUÃ

ATIVIDADES REALIZADAS 
Sendo a Agroecologia uma ciência multidisciplinar, em que conhecimentos e
ferramentas de metodologias participativas se somam, O NAAC realiza dentro e fora
da universidade atividades diversas, como o manejo da terra nos sistemas
agroflorestais presentes no campus da UFSCar - Sorocaba (SAF Primavesi e SAF
Siliprandi), ações educativas, pesquisas, mutirões agroecológicos, organização da feira
agroecológica, debates, mesas redondas, rodas de conversa e apresentações culturais. 



ETAPA 2

Site do NAAC

VÍDEOS INSTITUCIONAIS
Convidamos agora para que você conheça nossos dois vídeos institucionais, feitos com muito
amor e carinho. No primeiro explicamos o que é o NAAC e no segundo o que é Agroecologia
por meio de desenhos.. Clique sobre a imagem ou acesse pelo QR Code ou via link.

CONHEÇA NOSSO SITE
Aconselhamos agora uma visitinha em nosso site. Pode dar aquela fuçada e ler o que mais te
interessar. Mas sugerimos de coração acessar as nossas publicações e ver alguns materiais
que já foram elaborados pelos Caapuãs desde 2009! É só clicar no botão abaixo
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Clique aqui para assistir! Clique aqui para assistir!

https://apetecaapua.wordpress.com/cartilhas-cadernos-e-manuais/
https://www.youtube.com/watch?v=vnfUtLfdaz8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=gYzGk5y0b7A&feature=emb_title


GLOSSÁRIO 
Usamos muitas siglas durante as reuniões, para você não se sentir perdido

aqui vai uma lista das principais delas.

Se você ficar em dúvida, não hesite em perguntar durante as reuniões.
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GLOSSÁRIO

ABA: Associação Brasileira de Agroecologia

ANA: Articulação Nacional de Agroecologia

CBA: Congresso Brasileiro de Agroecologia

NEA: Núcleo de Agroecologia

ENA: Encontro Nacional de Agroecologia

RBA: Revista Brasileira de Agroecologia

SOCLA: Sociedade Científica Latinoamericana de Agroecologia

GT: Grupo de trabalho 

UEPA: Unidade de Experimentação Participativa Agroecológica

PET: Programa de Educação Tutorial

PRIMAVESI: SAF que fica próximo ao viveiro

SILIPRANDI: SAF próximo ao prédio da administração

SAF: Sistema Agroflorestal

CLAA: Congresso Latinoamericano de Agroecologia

ABD: Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica

NAAC: Núcleo de Agroecologia Apetê Caapuã



Agricultura Orgânica é um processo produtivo comprometido com a organicidade
e sanidade da produção de alimentos vivos para garantir a saúde dos seres
humanos, razão pela qual usa e desenvolve tecnologias apropriadas à realidade
local de solo, topografia, clima, água, radiações e biodiversidade própria de cada
contexto, mantendo a harmonia de todos esses elementos entre si e com os seres
humanos. - Site Associação de Agricultura Orgânica (AAO)

AGRICULTURA FAMILIAR: 
Agricultura Familiar é a principal atividade responsável pela produção dos
alimentos que são disponibilizados para o consumo da população brasileira. É
constituída de pequenos produtores rurais, povos e comunidades tradicionais,
assentados da reforma agrária, silvicultores, aquicultores, extrativistas e pescadores.
Na agricultura familiar a gestão da propriedade é compartilhada pela família e a
atividade produtiva agropecuária é a principal fonte geradora de renda. - Site
Governo Federal

Agroecologia é entendida como enfoque científico, teórico, prático e
metodológico, com base em diversas áreas do conhecimento, que se propõe a
estudar processos de desenvolvimento sob uma perspectiva ecológica e
sociocultural e, a partir de um enfoque sistêmico – adotando o agroecossistema
como unidade de análise – apoiar a transição dos modelos convencionais de
agricultura e de desenvolvimento rural para estilos de agricultura e de
desenvolvimento rural sustentável - Site ABA
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GLOSSÁRIO

CONCEITOS IMPORTANTES
No começo é normal confundir alguns conceitos sobre Agricultura, para
desmistificar alguns deles, vamos conceituar de forma geral os seguintes
conceitos:

AGRICULTURA ORGÂNICA: 

AGRICULTURA BIODINÂMICA: 
Atividade consciente e livre do agricultor na formação da individualidade agrícola
a partir da atuação das forças cósmicas e terrestres locais, em prol do
desenvolvimento ambiental, sócio-econômico e espiritual do ser humano.

(Definição feita em grupo, em Workshop da Associação Biodinâmica em 1999).

AGROECOLOGIA: 

http://aao.org.br/aao/agricultura-organica.php#:~:text=Agricultura%20Org%C3%A2nica%20%C3%A9%20um%20processo,biodiversidade%20pr%C3%B3pria%20de%20cada%20contexto
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/agricultura-familiar/agricultura-familiar-1
https://aba-agroecologia.org.br/sobre-a-aba-agroecologia/sobre-a-aba/


Para consolidar esse conhecimento, trazemos um breve conceito sobre
Agrofloresta. A Agrofloresta é a integração intencional de árvores e arbustos
em sistemas de culturas agrícolas e animais para criar benefícios ambientais,
econômicos e sociais. A agrofloresta recupera antigas técnicas de povos
tradicionais de várias partes do mundo, unindo a elas o conhecimento
científico acumulado sobre a ecofisiologia das espécies vegetais, e sua
interação com a fauna nativa. Os sistemas agroflorestais auxiliam  na
conservação dos solos e das microbacias, recuperação de solos degradados,
assim como de nascentes de água  e áreas florestais (Ecologia de Saberes,
2016).  Para saber mais clique aqui.
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AGROECOLOGIA X AGROFLORESTA

AGROECOLOGIA X AGROFLORESTA

Descubra em 3 minutos a diferença entre Agroecologia e Agrofloresta. Esse
curta metragem venceu o “Global Youth Video Competition”, promovido pelas
Nações Unidas, na categoria “alimentação e saúde humana”:

AGROFLORESTA

Acesse o curta metragem clicando aqui

https://educezimbra.wordpress.com/2016/06/15/quais-as-diferencas-entre-agroecologia-agricultura-organica-agrofloresta-e-permacultura/
https://www.youtube.com/watch?v=5svhDXrauLk&feature=emb_title
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ETAPA 3

ETAPA 3: VIVÊNCIA EM CADA GT

Chegou o momento de você conhecer o NAAC na prática! Você passará 1
semana em cada GT para conhecer de perto o que cada um faz. Isso dá um
total de 8 semanas. Nesse tempo reflita em qual você sentiu mais aptidão e
que queira contribuir e somar com a realização das atividades e funções.



ETAPA 4: RITO DE PASSAGEM
Agora que você cumpriu todas as etapas dessa jornada, a última que finaliza esse ciclo
introdutório e te nomeia Caapuã faz parte de uma mística muito especial. Nessa mística você
escolherá quais GTs você quer fazer parte e há um momento de celebração por ter você
conosco. Lembrando que nas celebrações de início do semestre é possível escolher outro GT
para fazer parte, assim como se retirar de algum, dessa forma você terá a oportunidade de
fazer parte daquilo que seu coração deseja.  Após seis meses que você estiver no NAAC você
se tornará um polinizador e irá ajudar um próximo amiguinho Pólen a passar por essa
jornada! Ah, não esqueça de avisar o seu polinizador que você já concluiu as 3 etapas e
marcaremos a data da sua mística de integração.
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ETAPA 4



PÓLEN

VOCÊ
PÓLEN

SUCESSÃO

DEPOIS DE PASSAR 6 MESES
PELO NÚCLEO, VOCÊ JÁ VAI

ESTAR PREPARADO PARA SER O
POLINIZADOR DE ALGUÉM!

ASSIM VOCÊ VAI PASSAR TODO
CONHECIMENTO E

ACOLHIMENTO QUE VOCÊ
RECEBEU PARA O PRÓXIMO

PÓLEN.
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SUCESSÃO



CONHEÇA OS ATUAIS MEMBROS DO NAAC
Diversos espíritos criativos passaram pelo Núcleo e deixaram um pouquinho de si.
Entretanto, atualmente somos em 15 membros, bolsistas e voluntários, que estarão de
braços abertos para te receber e tirar quaisquer dúvidas que surgirem ao longo de
seu caminho. Por isso, conheça nossos rostinhos e nomes:
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MEMBROS

ADR IE L AL INE CAM I LA CLARA

EVERTON FERNANDO GABR I E L LA HYL IO

LAR I SSA LET Í C IA

RA Í SSA RODR IGO

MÁRC IA PEDRO

V ICTÓR IA



CONHEÇA NOSSA EQUIPE
Somos um Núcleo, mas em cada atividade há sempre aqueles que tomam a frente e
fazem acontecer. Há um agradecimento de ideias para elaboração desse manual à
Thais Santos (conhecida como Funai). Esse manual foi sistematizado, com muito
carinho, pelos Caapuãs:
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EQUIPE

RA I SSA  RAZERA LAR I SSA  BEL INAZZ I A L INE  C .V .  BASTOS

ADR IE L  R .  VAZ FERNANDO  S .

FRANCO

CLARA  R .  MORE IRA



MANUAL DE INTEGRAÇÃO DO NAAC

CAMINHOS DE INTEGRAÇÃO AO NÚCLEO

Agradecemos  à UFSCar Sorocaba pelo espaço físico cedido para
realização de nossas atividades. Ao Programa de Educação Tutorial
(PET) pela oportunidade e ao CNPQ por conceder o apoio financeiro ao
nosso núcleo.
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campus Sorocaba


