




As formas como nos relacionamos com os 
ambientes onde habitamos e convivemos 
estão entrelaçadas às nossas histórias, 
produzem anseios e repertórios, e se 
entrecruzam à nossa perspectiva de vida. 
Para além das narrativas individuais – que 
se somam a outras experiências no mundo 
–, estamos inseridos em modos de viver 
organizados socialmente, que nos colocam 
a todo momento a necessidade de vincular 
nosso olhar nos pequenos e grandes 
territórios dos quais fazemos parte.  

Ao encontro com o que há de comum nos 
mapas de nossas vidas, está a oportunidade 
de deflagrar pontos de contato, que nos 
permitem ver e a refletir sobre quais lugares 
ocupamos na conjunção das infinitas camadas 
que formam os territórios onde vivemos – 
essencialmente o lugar de produção da vida. 
Não estamos isolados e vivemos em correlação 
uns com os outros, sendo responsáveis pelos 
territórios que nos dão sustentação e atentos 
às suas transformações, àquelas que estão ao 
nosso alcance e às historicamente construídas.  

Na mesma ordem de atenção está o território 
dos direitos e a construção permanente 
da cidadania – que significa dizer, sentir-
se parte de uma determinada comunidade 
e ali mobilizar-se em torno de problemas 

comuns. Esse exercício produz uma miríade 
de interações sociais, manifestações culturais, 
expressões políticas que beneficiam a 
própria comunidade ao criar espaços de 
articulação, de tomada de decisão e de 
construção de estratégias a fim de suplantar 
barreiras em prol do bem comum. 

É pela via da participação cidadã e pela 
responsabilidade coletiva que as comunidades 
constroem tecnologias sociais, economias em 
bases solidárias, empreendimentos periféricos 
e práticas sustentáveis e acessíveis, como 
forma de criar e manter a própria vida.  Estes 
modos de viver mais solidários, sustentáveis e 
acessíveis estão na ação em rede Territórios do 
Comum, que reúne as áreas de Educação para 
Acessibilidade, Educação para Sustentabilidade 
e Valorização Social do Sesc São Paulo, a partir 
do mapeamento e da articulação entre as 
iniciativas sociais presentes nos territórios onde 
estão inseridas as Unidades da instituição.  

Com esta ação, o Sesc visa despertar a atenção 
para a (r)existência e responsabilidade de 
cada um sobre a vida em comum, mantendo o 
compromisso de valorizar saberes e repertórios 
construídos por iniciativas dessa natureza, que 
tornam explícitas a força motriz que há nas 
comunidades. Convidamos você que nos lê a 
conhecer esses processos de aprendizagem. 

Territórios do Comum
Sesc São Paulo



Vivemos tempos de crises. Crise política. 
Crise econômica. Crise social. Em meio a tudo 
isso, a natureza reclama. O meio ambiente 
não suportará por muito tempo o ritmo das 
queimadas, da expansão da agropecuária, do 
crescimento das megalópoles. A disseminação 
da Covid-19 entre os seres humanos é também 
resultado da maneira hostil como tratamos 
a natureza, os animais e a nós mesmos. 

Em meio a tantos desafios, uma série de 
coletivos compreendem a urgência dos 
tempos em que vivemos e propõem 
novos futuros possíveis construídos com 
ações no aqui e no agora. As iniciativas 
que compõem este livro fazem parte deste 
processo: são coletivos que atuam em 
agroecologia, educação ambiental, economia 
solidária, saberes populares, valorização 
do local, atividades artísticas, dentre outras 
propostas. As une a capacidade de intervir 
na realidade com proposições concretas. 

A partir de um mapeamento prévio, estes 
coletivos foram convidados pelo Sesc São 
Paulo para realizarem o Ciclo Formativo 
Territórios do Comum. Foram três os 
objetivos principais deste ciclo: fortalecer 
a rede e os espaços de atuação destas 

iniciativas; auxiliá-las em temas como auto-
gestão, comunicação e mobilização, e; 
visibilizar suas ações para a sociedade.
Mas afinal, o que é pensar o comum? 
Em tempos de individualismo exacerbado, 
de competição desmedida, de consumismo 
desenfreado, pensar o comum é realizar 
práticas que organizem as comunidades de 
maneira horizontal e coletiva, produzindo os 
próprios meios de vida e em comunhão com 
o meio ambiente. É a partir dessas premissas 
que observamos a proliferação de discussões 
e ações sobre hortas comunitárias, produção 
agroecológica, assembleias permanentes, 
cuidados com a saúde, cozinhas coletivas, 
direito à infância, relações sociais, dentre 
outras temáticas. Pensar o comum é também 
ter a certeza de que água, saúde, moradia, 
dentre outros temas, são bens comuns e 
devem ser usufruídos como direitos.

Cabe lembrar, no entanto, que a busca por 
auto-organização não é abandonar o Estado. 
Pelo contrário, talvez o grande desafio das 
gerações atuais é compor projetos de vida 
que levem em conta a autonomia nas decisões 
e na produção dos territórios, juntamente a 
exigência de que o Estado deve atender a 
todas e todos com abrangência e qualidade. A 

Um novo mundo, 
uma nova relação
Tiaraju Pablo D’Andrea



síntese dialética dos novos tempos é mais 
Estado e mais atuação para além do Estado. 

Este pensar e fazer em comum tem 
profundas raízes fincadas nos territórios. 
Nos bairros de periferias urbanas uma 
série de projetos perguntam sobre qual 
cidade queremos e incidem na prática 
na melhoria das condições de vida. 
Terrenos baldios passam a produzir alface. 
Prédios abandonados viram ocupações 
culturais. As pipas bailam em céus de 
infinitos horizontes. Nas zonas rurais se 
intensificam novas relações com o meio 
ambiente, convidando a criança que temos 
em cada uma de nós a subir em um pé 
de laranja lima carregado de sonhos. 

Que as águas dos rios corram livres, 
lavando o mal e fertilizando o solo do 
amanhã. Um novo mundo é urgente e 
necessário. Ensaiemos no agora os novos 
tempos que virão.

Tiaraju Pablo D’Andrea é músico, professor 
da Unifesp, no Instituto das Cidades / Campus 
Zona Leste e coordenador do Centro de 
Estudos Periféricos. 
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ASSOCIAÇÃO ASSOCIAÇÃO 
CAPÃO CAPÃO 
CIDADÃOCIDADÃO

Nasceu do movimento 
"Não à violência, eu quero lazer!"

Desde 2000 tem o objetivo de combater a 
violência com atividades culturais, educacionais 
e esportivas. O movimento cresceu e 
incorporou novas demandas da população, 
o que gerou a necessidade de um espaço 
adequado para ações permanentes. Por 
necessidade de uma sede fixa, nasce então 
a Associação Capão Cidadão, no Jardim 
Valquíria (cidade de São Paulo), atende 
crianças de 4 a 14 anos com reforço escolar, 
meio ambiente, cultura, dança e esporte.

divulgação

mailto:capaocidadaoassociacao@gmail.com
http://www.facebook.com/capaocidadao
http://www.instagram.com/capaocidadao.oficial
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ASSOCIAÇÃO  ASSOCIAÇÃO  
VEREDAS - VEREDAS - 
CAMINHO DAS CAMINHO DAS 
NASCENTESNASCENTES

Formalizada em 2011 por um grupo de 
moradores dos arredores do Bosque de 
Santa Marta, remanescente de Mata Atlântica 
dentro do perímetro urbano do município 
de São Carlos. Desde 1990, a associação 
promove e participa de diversas ações 
socioambientais, sobretudo nas nascentes, 
bosques e espaços de convívio da microbacia 
do córrego do Santa Maria do Leme. 

Também foi criado o Bosque Cambuí a partir 
do plantio de diversas espécies de árvores e 
que hoje proporciona um espaço de beleza 
única para contemplação e aprendizado. 

A associação conta com representações 
ativas nos Conselhos Municipais 
de Meio Ambiente (COMDEMA) de 
Desenvolvimento Urbano (COMDUSC) e 
de Educação Ambiental (CGEA-SC). 

divulgação divulgação

mailto:secretariaveredas@gmail.com
http://www.blogveredas.blogspot.com
https://www.instagram.com/ong_veredas


10

03
ARBORESERARBORESER

Coletivo que tem como eixo central ações 
baseadas nos princípios da permacultura e 
agroecologia, com sede na zona norte de 
São Paulo. Teve início em março de 2013 
com o propósito de desenvolver oficinas, 
cursos, vivências e palestras, co-criando 
práticas que possibilitem um viver mais 
produtivo e resiliente no meio urbano.

Essas práticas permitem resgatar de dentro 
para fora a inter-relação com os ciclos da 
natureza e seus padrões, que funcionam de 
forma harmônica, para uma vida saudável 
e em comunhão com todos os seres.
Atualmente desenvolve cursos virtuais de 
permacultura e agroecologia urbana.

Julhiana Costal

http://www.youtube.com/user/ArboreSer
http://www.facebook.com/arboreserpermacultura
http://www.instagram.com/arboreser_permacultura
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Fundada em 1997, como um dos poucos 
projetos sociais e comunitários do bairro Jardim 
dos Álamos, em área de proteção ambiental 
na zona sul de São Paulo. Sua origem está 
no olhar de uma médica e uma assistente 
social que observaram a vulnerabilidade 
das crianças e adolescentes da região.

Hoje a iniciativa recebe a terceira geração 
das primeiras crianças atendidas de 3 
a 12 anos. Atua na área socioambiental 
com hortas comunitárias, coleta seletiva 
e reciclagem, agricultura biodinâmica, 
permacultura; socioeducativa com programas 
de contraturno escolar e oficinas de 
expressão e movimento; socioassistenciais 
como campanhas de distribuição de 
cestas básicas e produtos orgânicos.

04
ASSOCIAÇÃO ASSOCIAÇÃO 
COMUNITÁRIA COMUNITÁRIA 
PEQUENO PEQUENO 
PRÍNCIPEPRÍNCIPE

Marta Sena

mailto:acpequenoprincipe@yahoo.com.br
http://www.facebook.com/acpequenoprincipe
https://www.instagram.com/acpequenoprincipe/
http://www.acpequenoprincipe.org.br
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Fundada em 2015 e membro fundador da 
Federação de Surf do Estado de São Paulo – 
SPSurf, teve como motivação em sua origem 
alavancar a modalidade no município de 
Bertioga, resgatar a tradição e destacar atletas 
locais  no meio esportivo, tanto nacional como 
mundial. Em consenso geral, os integrantes 
perceberam a necessidade de aliar as práticas 
esportivas às outras atividades, como educação 
ambiental e demais temas que possam 
desenvolver a personalidade e caráter de
um atleta.

ASSOCIAÇÃO ASSOCIAÇÃO 
BERTIOGUENSE BERTIOGUENSE 
DE SURFDE SURF

10

divulgação

mailto:abssurfing@gmail.com
http://www.facebook.com/associacaobertioguensedesurf
http://www.instagram.com/abs_surfing
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ASSOCIAÇÃO ASSOCIAÇÃO 
MUNDO MUNDO 
MELHOR MELHOR 

11

A Associação Mundo Melhor é uma organização 
sem fins lucrativos e qualificada como OSCIP, 
e nasceu a partir de um grupo de pessoas 
que buscavam contribuir na construção de um 
mundo mais sustentável, trazendo seus valores 
pessoais e uma maneira diferente de observar 
a realidade para a assessoria profissional. Desde 
2009 desenvolve atividades de caráter público 
voltadas para o bem estar social e ambiental, 
através de uma administração privada.  
 
As principais atividades desenvolvidas são 
relacionadas a gestão de resíduos sólidos 
urbanos, tornando oportunidades reais de 
desenvolvimento sustentável ao agregar a 
relevância da coleta seletiva e reciclagem 
a Empreendimentos de Economia Solidária 
formado por catadores de materiais 
recicláveis. Ações também desenvolvidas com 
grupos de Economia Criativa e Solidária. 

David Teixeira Pinto

mailto:omm@oscipmundomelhor.org
http://www.facebook.com/oscipmundomelhor
https://www.instagram.com/oscipmundomelhor
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ASSOCIAÇÃO ASSOCIAÇÃO 
SÍTIO ESCOLA SÍTIO ESCOLA 
PORTÃO PORTÃO 
GRANDEGRANDE

A área de atuação envolve a participação na 
Associação de Agricultura Orgânica (AAO), 
Agricultura Natural de Campinas (ANC) e 
Comitê de Produção Orgânica no Estado 
de São Paulo (CPOrg-SP). Também realiza o 
programa "Um dia no campo" para vivência 
prática com a terra num sistema de produção 
orgânico consolidado e de porte significativo, 
busca o desenvolvimento de valores tais 
como a paciência, a perseverança, busca 
permanente do aprendizado e formação 
pessoal, o respeito ao meio ambiente, os 
cuidados com a alimentação e a saúde, 
estabelecendo assim a interdependência 
entre os seres humanos e destes com a terra. 

Fundada em 2012, teve sua origem no desejo 
e compromisso de um grupo de pessoas 
em criar um espaço educativo para suprir às 
limitações próprias das escolas tradicionais. 
Voltado principalmente para a população 
infanto juvenil do território, a iniciativa tem 
como instrumento privilegiado a “agro-
pedagogia” proporcionada pela prática da 
agricultura orgânica no seu sentido mais amplo.

Antonio Feres Neto

mailto:e-docs@sepg.org.br
http://www.facebook.com/ONGSEPG
http://www.instagram.com/ONGSEPG
http://www.sepg.org.br
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AYA –AYA –
BLOCO BLOCO 
DAS CORESDAS CORES

Iniciado por antigos moradores do Jardim 
Rosana no Campo Limpo (município de São 
Paulo), este espaço já possuía mandiocas, 
couve, bananas, canas, manga, abacate, acerola, 
limão, laranja e outras medicinais diversas. 
Coube ao neto de uma das parceiras, Nino, 
dar continuidade ao trabalho dos idosos 
e iniciar o projeto de vendas de hortaliças 
por redes sociais que também doa para 
a comunidade parte do que produz.  
 
Com mudas advindas de Embu-Guaçú e 
distribuição dos alimentos no armazém 
Organicamente a menos de 3 km do espaço, 
a produção utiliza menos combustível fóssil 
para chegar à mesa dos compradores. Tem 
como propósito aumentar o que produz e 
direcionar para que mais pessoas na periferia 
conheçam a fonte de seu alimento.

Franciele Meireles Friginni
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CASA CASA 
MESTRE MESTRE 
ANANIASANANIAS

14

Mestre Ananias (1924-2016), baiano 
pioneiro no município de São Paulo 
desde 1953 é um dos mais expressivos 
nomes da Capoeira. A Casa foi seu 
último projeto, erguido em 2007 junto ao 
discípulo que hoje perpetua esse legado. 
Sediada no Bixiga é um reduto que se 
contrapõe a fama das cantinas italianas 
como manifestação da cultura negra e 
nordestina, que ocupa os cortiços do 
bairro. Tem como base os saberes da 
cultura popular, sobretudo das tradições 
baianas da Capoeira e do Samba de Roda, 
em ações festivas e de formação. Atua 
com ações virtuais, medidas de apoio 
assistencialista e articulações locais. 

Hertz

Zé Amaral

mailto:casamestreananias@gmail.com 
http://www.facebook.com/mestreananias
https://www.instagram.com/mestreananias/
http://www.mestreananias.blogspot.com
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CERÂMICAS CERÂMICAS 
BALUARTE  BALUARTE  

15

Grupo de ceramistas da região do grande 
ABC, cuja produção fica na área rural de 
São Bernardo do Campo. Em sua maioria, 
são mulheres que encontraram por meio 
da produção artesanal, a valorização do 
empreendedorismo social e economia solidária.
Assim, evidenciam lideranças femininas e 
ajudam na geração de renda da família. 
 
As peças utilitárias desenvolvidas representam 
a diversidade e inspiração de cada ceramista, 
que tem como premissa a valorização e 
resgate da região, com uso das diferentes 
espécies vegetais nativas da Mata Atlântica. As 
folhagens fazem parte da história das peças, 
dando personalidade e considerando a 
sustentabilidade com o meio onde vive.  

Vanderlea Lima

mailto:marciazoratti@gmail.com
https://www.instagram.com/ceramicasbaluarte
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COOPERATIVA COOPERATIVA 
LIBERTASLIBERTAS

Diante dessa realidade, em 2019, as 
facilitadoras das oficinas iniciaram o projeto 
que tem como base amparar, realizar 
formações diversas e gerar renda para 
emancipação de mulheres sobreviventes 
do sistema prisional. Nossa sede está 
situada em uma ocupação, Atibaia, no 
bairro de Sapopemba, onde ampliamos 
nossas atividades para também trabalhar 
com a Comunidade que nos acolheu, 
principalmente as crianças, desenvolvendo 
oficinas de costura, permacultura, bordado, 
bijuteria, literatura, sessões de cinema e 
rodas de conversa sobre política de drogas e 
ginecologia autônoma. 

Criada a partir de oficinas de costura a 
mão e ginecologia autônoma, realizadas 
no Centro de Progressão Penitenciária 
do Butantã (São Paulo – SP)  com intuito 
de gerar trabalho e renda para mulheres 
que saíssem em liberdade. Passar pelo 
Sistema Prisional deixa a marca perpétua 
de "criminosa" na pessoa que sobrevive ao 
cárcere, fazendo com que a possibilidade 
de um emprego seja direcionada a trabalhos 
insalubres, com remunerações indevidas, 
fazendo com que muitas reincidam em 
atividades ilícitas para sobreviver. 
 

divulgação

https://www.instagram.com/fuba.ea/
mailto:contato@fubaea.com.br
http://www.facebook.com/fubaea
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DULCINÉIA DULCINÉIA 
CATADORACATADORA

sustentabilidade é fundamental e se baseia 
principalmente na geração de renda por meio 
da venda de livros e na realização de oficinas.

Pelo coletivo já foram lançados 140 títulos e 
vendidos mais de 15 mil exemplares. Livros 
em coleções de bibliotecas brasileiras e 
internacionais, sem contar a participação de 
Feiras de publicação independente.  
Em 2019, foi realizado uma série de oficinas 
com um grupo de ativistas ligados a 
movimentos de moradia e foi publicado os 
livros: Moradia e Mutirão.

O coletivo foi iniciado em 2007 após trabalho 
de Lúcia Rosa e Peterson Emboava com 
integrantes do Eloísa Cartonera durante a 27ª. 
Bienal de São Paulo. Atualmente, funciona 
dentro da Cooperglicério-Cooperativa de 
Materiais Recicláveis (município de São 
Paulo), com catadoras que trabalham na 
reciclagem e Lúcia Rosa, como tradutora e 
artista visual. O coletivo publica poesia, prosa 
e convida artistas para proporem a criação 
de livros junto com as integrantes do grupo. 
Os exemplares são costurados à mão e as 
capas têm pinturas únicas. Para Dulcinéia a 

Marcos Rosa

Dany Sandrini

https://www.facebook.com/Dulcineia-Catadora-374496155931841
http://www.dulcineiacatadora.com.br
mailto:dulcineia.catadora@gmail.com
https://www.instagram.com/lucialrosa
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COLETIVO COLETIVO 
DEDOVERDE DEDOVERDE 

Prestação de serviços de práticas socioambientais 
por meio de oficinas, palestras e vivências. Atua 
em três frentes: alimentação, educação ambiental 
e gestão de resíduos sólidos. Sua proposta é 
educar pessoas para proteção do ambiente.

A sede está localizada na ONG Casa de 
Cultura e Educação São Luís (município de 
São Paulo), primeiro Centro de Educação para 
a Sustentabilidade. Com espaços de horta, 
reciclagem, compostagem, biodigestor, mini 
fábrica de sabão artesanal para limpeza e cozinha 
comunitária. Por meio de investimento social 
privado de empresas instituições e fundações 
realiza mais de 30 ações de sustentabilidade em 
ONGs e escolas impactando diretamente 10 mil 
pessoas nas comunidades. Desde 2012 implementa 
o Programa Óleo Vivo, uma tecnologia social 
que possibilita o descarte correto do óleo de 
fritura usado. Até o ano de 2020 foi coletado 
cerca de 25 mil litros de óleo usado deixando de 
poluir 500 milhões de litros de água potável.   

divulgação

http://www.facebook.com/coletivo.dedoverde
https://www.instagram.com/coletivodedoverde/
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ECOBRINQUEDOTECAECOBRINQUEDOTECA

O projeto foi iniciado em 2004 como parte 
das atividades do Programa de Educação 
Ambiental da Secretaria Municipal de Educação 
de Campinas, e oferece oficinas de construção 
de jogos, brinquedos, banda e adereços 
com materiais de reutilização (sucatas) para 
profissionais da rede municipal e também para 
doações. Foi idealizado por Tereza Miriam 
Pires Nunes, bióloga, pedagoga, professora 
da Secretaria Municipal de Educação de 
Campinas e fundadora da Associação Cultura 
Esperantista & Ecobrinquedoteca, com a 
missão de união dos povos e a cultura de paz 
por meio da língua Esperanto e dos jogos.

Micheli Barbosa

https://www.youtube.com/channel/UCMDPbpYDFOdUNsocKWSDx4A
mailto:ecobrinquedoteca@gmail.com
http://www.facebook.com/ecobrinquedoteca.doparquecampinas
https://www.instagram.com/Ecobrinquedoteca/
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ECOMUSEU DOS ECOMUSEU DOS 
CAMPOS DE CAMPOS DE 
SÃO JOSÉ | SÃO JOSÉ | 
CENTRO DE CENTRO DE 
ESTUDOS DA ESTUDOS DA 
CULTURA CULTURA 
POPULAR (CECP)POPULAR (CECP)

A partir do mapeamento do patrimônio 
cultural e ambiental local, o Ecomuseu tem 
no diálogo com os moradores o propósito 
de atuar na construção de intervenções 
adequadas às necessidades da comunidade e 
ao desenvolvimento do território.

Projeto cultural de impacto socioambiental 
realizado na Zona Leste de São José dos 
Campos, pelo Centro de Estudos da Cultura 
Popular (CECP). Seu objetivo é possibilitar o 
empoderamento comunitário e a valorização 
da paisagem cultural e natural do município, 
por meio da identificação e valorização do 
patrimônio local, bem como a realização e 
incentivo de atividades que promovem o 
protagonismo da comunidade. 

Benjamin Sena da Silva

divulgação

mailto:ecomuseusjc@gmail.com
http://www.facebook.com/ecomuseusjc
https://www.instagram.com/ecomuseucsj/
http://www.ecomuseusjc.blogspot.com/
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CREATIVE CREATIVE 
COMMESCOMMES

Coletiva de gastronomia com práticas 
em comida de rua, freeganismo, cozinha 
experimental, ancestral e aberta que atua 
artisticamente em Festivais desde 2010.  
Por meio de coletas de alimentos descartados, 
que são restaurados, problematizados, 
evidenciados, estruturam cozinhas comunitárias 
a partir de oficinas de multiplicação de 
alimentos. Trabalham na construção de cozinhas 
comunitárias e na distribuição de marmitas nas 
ruas e comunidades com a rede de marmiteir@s 
Cozinhas de Luta. O Coletivo também realiza 
banquetes em espaços de resistência e atua 
com a cultura do fazer e o cotidiano sagrado 
através de ecopoéticas, performances, oficinas 
e desconstrução de ingredientes industriais.

Camila Picollo

http://www.youtube.com/channel/UCtVlk948IH2HCGNzqf82upQ/playlists
http://www.facebook.com/creativecommes
https://www.instagram.com/creativecommes/
mailto:creativecommes@gmail.com
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ENRAIZANDO ENRAIZANDO 
SAÚDESAÚDE

Iniciou em março de 2020, na zona sul 
de São Paulo, em meio a pandemia 
quando a necessidade de atuar com 
ações de fortalecimento do sistema 
imunológico se mostrou urgente. 

Amparada no princípio de que se a 
periferia tudo produz e a ela tudo 
pertence, tem como propósito receber 
tratamento de saúde de ponta (que foi 
elitizado) e alimentos de qualidade.

Atua com ozonioterapia, distribuição de 
alimentos orgânicos, cartilhas explicativas 
sobre a origem de cada alimento, seus 
nutrientes e quais patologias eles previnem.

divulgação

https://www.instagram.com/enraizando.saude/
mailto:enraizandosaude@gmail.com
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FUBÁ FUBÁ 
EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO 
AMBIENTALAMBIENTAL

Oferece oficinas, cursos de formação on-line e 
presenciais, consultoria para desenvolvimento 
de projetos, elaboração de materiais 
educativos e a personalização do aplicativo 
BoRa para diferentes espaços, com foco na 
educação ambiental e preocupação em tornar 
as ações cada vez mais acessíveis. 

Lançada em 2015 por quatro mulheres 
educadoras e pesquisadoras encantadas 
pelo desafio de unir teoria e prática na 
educação ambiental. Em 2018, tornou-se 
startup ao iniciar uma pesquisa inovativa para 
o desenvolvimento do BoRa, um aplicativo de 
educação ambiental com acessibilidade para 
espaços de visitação. Hoje tem como missão 
contribuir para a construção de sociedades 
mais sustentáveis, justas e inclusivas por 
meio da educação ambiental inspirada em 
experiências que geram transformações 
individuais e coletivas. 

Natália Vieira

Ariane Di Tullio

https://www.instagram.com/fuba.ea/
mailto:contato@fubaea.com.br
http://www.youtube.com/FubaEducacaoAmbiental
http://www.facebook.com/fubaea
http://www.fubaea.com.br
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FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO 
JULITAJULITA

Iniciativa do fazendeiro Antônio Manoel Alves 
de Lima, a Fundação é uma organização não-
governamental fundada em 1951 no Jardim 
São Luis, zona sul de São Paulo. Atende 
pessoas em situação de vulnerabilidade 
social a partir de programas que vão da 
primeira infância a terceira idade, atua 
em quatro eixos educacionais: saúde, 
esporte, cultura e meio ambiente.

O Centro de Educação Ambiental propõe uma 
metodologia pedagógica continuada e oferece 
vivências com os elementos da natureza e o 
manejo e construção de habitats ecológicos. 
Também desenvolve práticas sustentáveis de 
baixo custo como alternativa aos problemas 
ambientais da comunidade, como cisterna, 
canais de infiltração de água, composteira, 
hortas, biodigestor e técnicas de bioconstrução. 
Tem como base a permacultura e busca ampliar 
o debate político socioambiental na região, 
além de ser multiplicador de tecnologias 
inovadoras para outras comunidades.

divulgação

mailto:comunicacao@fundacaojulita.org.br
http://www.facebook.com/fundacaojulitaoficial
https://www.instagram.com/fundacaojulita/
http://www.fundacaojulita.org.br
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Sua origem está no encontro de seus 
fundadores Amanda Frug e Bruno 
Helvécio em 2006 e de suas inquietações 
comuns: a vontade de mudar o mundo 
a partir da educação com a natureza e 
da permacultura para todos. Desde 2013, 
com sede no Sítio Humanaterra, espaço 
de referência em permacultura aplicada 
à educação com a intenção de fortalecer 
conexão do ser humano com a natureza.

Projetos: acampamentos (para crianças, 
adolescentes e famílias), formações 
em permacultura, educadores da Terra 
(formação em educação ao ar livre 
com a natureza), programa Um Dia 
na Terra – Roteiros pedagógicos e de 
lazer para escolas e outros grupos, 
hospedagem, retiros, programa de 
imersão (voluntariado), projetos sociais 
de contribuição ao desenvolvimento 
local: manejo ecológico das águas e 
atuação com escolas e jovens da região.

20
HUMANATERRAHUMANATERRA

Celso Cardoso

divulgação

mailto:contato@humanaterra.eco.br
https://www.facebook.com/institutohumanaterra
https://www.instagram.com/humanaterra/
http://www.humanaterra.eco.br
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LAB.ELAB.E

Coletivo de cultura e meio ambiente, fundado 
em 2013. Produz ações e pesquisas a partir 
dos conceitos de ativismo, formação livre e 
cultura de rede. Atualmente, o esforço está em 
promover ações sobre a crise climática mundial, 
que exige e imaginação política para superação 
dos obstáculos existentes. Acredita-se na 
potência do ativismo cultural e na transformação 
do imaginário coletivo para a transição. 

O grupo tem como principais projetos 
o Interativismo e Mudanças Climáticas 
(sobre modelos de organização ambiental, 
do coletivo à democracia), Gestão do 
Caos (planejamento criativo), Cyber 
Quilombo (mídia livre), entre outros. 

divulgação

http://www.facebook.com/labexperimentalorg
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MOCAMBO MOCAMBO 
APNS NZINGA APNS NZINGA 
AFROBRASIL– AFROBRASIL– 
ARTE – ARTE – 
EDUCAÇÃO – EDUCAÇÃO – 
CULTURACULTURA

Nasceu em 2009 a partir da atuação da 
Agbá Ivonete Aparecida Alves. Localizado 
no Jardim Cambuci, zona leste de Presidente 
Prudente. O município está no Pontal do 
Paranapanema, cerca de 80 quilômetros do 
Mato Grosso do Sul e também do Paraná.

Trabalham com arte afro-brasileira, peças 
de inspiração afro, remédios da tradição 
caipira, indígena e outras atividades que 
sejam demandadas, desde que atendam os 
princípios afrocentrados ubuntuistas. Uma 
das atividades mais importantes é o cultivo 
de plantas medicinais, trocas de mudas e 
sementes crioulas. Também atua com obras 
de arte contemporâneas e instalações 
artísticas, trabalho destaque da comunidade.

Roberto Maty

mailto:nzingaafrobrasil@gmail.com
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QUINTAL QUINTAL 
ITINERANTE ITINERANTE 

O Coletivo nasceu em 2009 por meio da construção 
de uma horta comunitária a partir de aprendizados em 
agroecologia, permacultura e diferentes técnicas sociais 
vivenciadas nesse espaço em São Caetano do Sul. 
Foram desenvolvidas e contribuíram na propagação de 
práticas como: compostagem, plantio agroecológico 
de alimentos, bioconstrução, tinta de terra, entre outras. 

Na luta contra os agrotóxicos passam a integrar a 
comunidade que sustenta a agricultura familiar e 
agricultura urbana. O coletivo Amigos do Quintal atua 
neste campo da segurança e soberania alimentar 
realizando ações para fortalecer os pequenos 
produtores, tais como: a organização de feiras orgânicas, 
o mapeamento das hortas urbanas e a pesquisa 
sobre as plantas alimentícias não convencionais.

A partir do projeto Rede de Quintais em Santo 
André, promove a união consciente para trocas 
de conhecimento, experiências e mutirões de 
ajuda mútua com objetivo na produção de 
alimentos saudáveis e curas. Realiza também 
cursos virtuais e produções audiovisuais.

Taís Gennari Lusiani

http://www.facebook.com/quintalitinerante
https://www.instagram.com/quintal.itinerante/
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ORGÂNICAS ORGÂNICAS 
PARA PARA 
TODES TODES 

Um coletivo liderado por mulheres voluntárias 
que acreditam que consumir alimento de 
qualidade é direito de todes. Assim, com o 
objetivo de fomentar o acesso a alimentos 
agroecológicos na periferia, atua na arrecadação 
e distribuição de alimentos orgânicos para 
pessoas em situações vulneráveis e também 
na colaboração com o escoamento da 
produção de agricultoras e agricultores 
de Parelheiros, zona zul de São Paulo.

Além da doação de produtos orgânicos, 
os espaços de trocas estimula plantios 
domésticos, mutirão de limpeza de um córrego, 
feiras gratuitas de alimentos orgânicos para 
escolas, implementação de horta vertical e 
doação de mudas de hortaliças e árvores.

divulgação

https://www.instagram.com/organicasparatodes/
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REDE DE REDE DE 
AGRICULTORAS AGRICULTORAS 
PAULISTANAS PAULISTANAS 
PERIFÉRICAS PERIFÉRICAS 
AGROECOLÓGICAS AGROECOLÓGICAS 
(RAPPA)(RAPPA)

Santo Amaro), Parelheiros/Marsilac (Terra 
Indígena Tenonde Porã), São Miguel Paulista/
São Mateus (Grupo de Agricultura Urbana/
Viveiro Quebrada Sustentável), Perus (Comuna 
da Terra Irmã Alberta), Butantã/Raposo Tavares 
(Vila Nova Esperança), Pinheiros e no Centro.  

Organização informal, sem fins lucrativos, 
formada a partir do Grupo de Trabalho 
Mulheres do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Solidário e Sustentável 
(CMDRSS). A Rede agrega e conecta mulheres 
agricultoras, técnicas e pesquisadoras 
da cidade de São Paulo para estimular a 
autonomia econômica, a geração de renda e 
promover maior protagonismo feminino na 
construção de políticas públicas voltadas à 
agroecologia, economia solidária, 
auto-organização e combate a qualquer tipo 
de violência de gênero.

Desde 2018 realiza encontros/oficinas em 
territórios periféricos e centrais paulistanos 
reunindo mais de 150 mulheres, entre 
agricultoras e técnicas, de todas as regiões 
da cidade de São Paulo : Grajaú (Chácara 

divulgação

http://www.facebook.com/agricultorasperifericaspaulistanas
mailto:rappa.agricultoras@gmail.com
https://www.instagram.com/agricultorasp_perifericas/
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RECANTO RECANTO 
MAGINIMAGINI

Sítio de agricultura familiar e agroecológica 
que produz frutas nativas da Mata Atlântica. 
Beth Sá conhecida em Parelheiros por 
Beth do Cambuci e seu filho Júnior Magini 
cultivam, desde 2011, cambuci, uvaia, juçara 
e jabuticaba em sua propriedade em 
Parelheiros e com estas frutas produzem 
vários produtos naturais e agroecológicos.

Representam Parelheiros na rota gastronômica 
do Cambuci em mais de 20 municípios e 
fazem um trabalho de geração de renda 
com 10 famílias da região, ensinando e 
orientando sobre formas de trabalho 
que mantenham a floresta em pé e que 
incentivem o plantio de novas espécies. 

Junior Magini

https://www.instagram.com/recantomagini/
mailto:recantomagini@gmail.com
https://recantomaginifrutasnativas.vendizap.com
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REDE DE APOIO REDE DE APOIO 
DE MULHERES DE MULHERES 
ASSENTADAS ASSENTADAS 
GIRASSÓIS | GIRASSÓIS | 
NÚCLEO DE NÚCLEO DE 
PESQUISA E PESQUISA E 
DOCUMENTAÇÃO DOCUMENTAÇÃO 
RURAL (NUPEDOR) RURAL (NUPEDOR) 

para além da perspectiva monetária.  
Esse grupo nasce de projetos de 
pesquisa-ação para assessorar 
mulheres a profissionalizar a produção 
e processamento de ervas medicinais 
a partir do viés agroecológico. A partir 
dessas pesquisas-ações no assentamento, 
passou-se para o levantamento 
de plantas medicinais e seus usos, 
fomento de uma rede de apoio às 
mulheres produtoras para geração 
de trabalho, renda e comercialização 
de suas plantas e produtos.

A Rede de Apoio de Mulheres Assentadas 
Girassóis se desenvolve na região de 
Araraquara, no assentamento Monte 
Alegre, a partir de ações de pesquisadoras 
do Núcleo de Pesquisa e Documentação 
Rural (NUPEDOR). O grupo é formado 
por professoras, estudantes, ecólogas, 
agrônomas, pedagogas, arquitetas, 
biólogas, agricultoras e artesãs que, a 
partir da vontade de representar junta à 
sociedade um novo olhar sobre o mundo 
e sobre o meio ambiente, juntaram forças 
para juntas se apoiarem e se organizarem 
no processo de produção e renda, 

divulgação

https://www.facebook.com/darocaparaamesa
https://www.instagram.com/feirinhadodaae/
https://www.uniara.com.br/nupedor/
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SANTOS SANTOS 
ÀS CEGAS ÀS CEGAS 

Quantos monumentos de homenagens a mulheres 
você vê em sua cidade? E de indígenas? E de 
pessoas pretas? É neste contexto que o projeto 
nasce em 2019 e realiza trajetos na ciclovia da orla 
do município de Santos em triciclo duplo utilizando 
réplicas de monumentos históricos elaborados com 
princípios do design universal, miniaturas 3D.

O projeto atende a todos, inclusive o público com 
deficiência visual. O termo intencionalmente definido “às 
cegas” provoca aos participantes a visibilidade daquela 
cidade que não é (mais) vista seja pela concorrência do 
celular ou por outros aspectos vinculados ao caos da urbe.

Conta com parcerias e desdobramentos com a 
Coordenadoria de Defesa de Políticas para a Pessoa 
com Deficiência - CODEP da Prefeitura de Santos, 
Sítio Roberto Burle Marx - IPHAN, Monumento 
Nacional - Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos/
USP, Secretaria General Iberoamericana (España) e 
Universidade São Judas Tadeu - campus Unimonte. 

Arthur Micheloto

mailto:prof.renatofrosch@gmail.com
https://www.instagram.com/con_tacto3d/
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PROJETO PROJETO 
PONTO PONTO 
FIRME  FIRME  

 
Desde 2015, as aulas acontecem dentro da 
penitenciária masculina Desembargador 
Adriano Marrey, em Guarulhos. Para os 
egressos que já tiveram contato com as 
práticas ensinadas, o programa oferece 
também a possibilidade de geração de 
renda por meio das atividades realizadas. Os 
trabalhos realizados pelos participantes são 
mostrados regularmente dentro do calendário 
oficial do São Paulo Fashion Week e também 
já foram expostos na Pinacoteca do Estado 
de São Paulo, Sesc Avenida Paulista, SP-Arte e 
exportados para Nova York.

O Brasil possui a terceira maior população 
carcerária do mundo, com mais de 750 mil 
presos. Um a cada quatro egressos reincide 
no crime, provando pela estatística que 
necessitamos olhar para esse sistema com 
mais atenção. Dentro deste contexto surge 
o Projeto Ponto Firme, iniciativa voluntária 
criada pelo estilista Gustavo Silvestre que 
leva capacitação profissional para detentos 
e oferece geração de renda para egressos a 
partir das artes manuais e crochê.  

Danilo Sorrino

http://www.facebook.com/projetopontofirme
mailto:pontofirmeprojeto@gmail.com
https://www.instagram.com/projetopontofirme/
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YARIBÁ APOA| YARIBÁ APOA| 
ASSOCIAÇÃO ASSOCIAÇÃO 
DE PRODUTORES DE PRODUTORES 
ORGÂNICOS ORGÂNICOS 
AGROECOLÓGICOS AGROECOLÓGICOS 
EMBU-GUAÇU EMBU-GUAÇU 

A associação foi formada com a intenção 
de trazer soluções e beneficiar frutas 
excedentes que não eram comercializadas, 
para a multiplicação de saberes, conservação 
da fauna/flora e proteção das águas. 

Desde 2017, surgiu a oportunidade da 
associação participar do projeto Rede de 
Produtores de Cambuci e frutas nativas da Mata 
Atlântica, que visa montar uma unidade de 
processamento nas comunidades e com isso 
criar geração de renda capaz de dar condições 
das pessoas se integrarem à natureza.

Paulo Coutinho

https://www.youtube.com/channel/UCPkVSg-DNDy2mzb4YvHy_4Q
mailto:YARIBAPOA.CONTATO@GMAIL.COM
https://www.facebook.com/profile.php?id=100072115214306
https://www.instagram.com/yaribapoa/
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UNIGRAJA UNIGRAJA  Universidade Livre do Grajaú nasce da 

união de iniciativas socioculturais da região 
Extremo Sul da cidade São Paulo para 
articular e estruturar uma rede de pesquisa 
e ação de caminhos possíveis para quem 
quer transformar nossa realidade e viver 
com o que a quebrada tem a oferecer. 

Tem como objetivo articular os agentes do 
território para contribuir, fortalecer e fomentar 
o Grajaú como uma “quebrada educadora” 
autônoma, tendo como base a valorização dos 
saberes ancestrais, contemporâneos, populares, 
econômicos, políticos, bem como o científico; 
o menor impacto ambiental; e a produção 
e o compartilhamento do conhecimento.

divulgação
Juliano Angelin

http://www.facebook.com/unigraja
https://www.instagram.com/unigrajasp/
mailto:unigraja.comunica@gmail.com
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Ilustrações
Gustavo Caboco

Pesquisa e desenvolvimento 
de conteúdo
Danilo Praxedes Barboza
Gabriela Graça Ferreira 
Midiã Claudio Silva 
Virgínia Baglini Chiaravalloti

Projeto gráfico e diagramação
Pedro Pastel Besouro Estúdio
Tina Cassie

janeiro de 2022
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