
Coletiva Terra
Reunião 29 de Junho de 2018

Presentes: Ana, Camila S., Carlos, Luísa, Marcos, Mateus, Nilo, Pipoca, Taís e Vera.
19h – começou 19h30

Próxima reunião: 4 de Agosto em Viamão

Não havia pauta preliminar, a não ser o pedido do Dada por um posicionamento da Coletiva sobre a
continuidade das atividades e a sinalização da vontade de arrendar a terra a outras pessoas em caso
negativo.

Começamos  pautando  a  situação  financeira  da  Coletiva,  uma  avaliação  do  processo  até  então
(“onde erramos?”) e o que responder para o Dada/o que queríamos fazer, por sugestão minha (Nilo).
A princípio  se  esclareceu  que  as  cotas  que  ainda  faltam  ser  pagas  referentes  às  ferramentas
compradas são 12, no valor de 14$ cada, ou 168$, que Manu disse não haver pressa ou necessidade
de pagamento tão breve.

Apareceram as seguintes questões como relevantes para chegarmos à situação atual:

• começarmos tardiamente o plantio
Os  primeiros  momentos  que  plantamos  já  eram  de  calor  intenso,  o  que  impediu  em  parte  o
desenvolvimento das plantas, gerando menos “resultado” e causando um desencorajamento. Além
disso, o fato das atividades terem ocorrido entre dezembro e março coincidiu com um momento de
dispersão das pessoas (férias, ida a praia etc.).

• centralização
1. de conhecimentos na Pipoca e no Madhu

Dificultando a capacidade de nos organizarmos sem estas duas pessoas com mais fluidez para dar
continuidade às atividades.

2. na relação na UM, nos dois casais então residentes lá

(esta parte não contemplou o que ocorreu, deixo em aberto para futuras reuniões, se necessário)

• os acontecimentos do fogo e da fossa na área plantada, que desencorajou as pessoas da
coletiva e dificultou as relações com outras pessoas da UM

Foram  acontecimentos  intensos  que  geraram  desencorajamento,  muito  fortemente  nas  pessoas
presentes no momento e tornaram difícil seguir com o projeto da Coletiva.

• comunicação via e-mail dificultando a organização para ida até Viamão
Pessoas deixaram de participar mais de uma vez por não terem visto e-mail e acordos parecerem
muito rígidos para visitar.

Discussão:

A partir do exposto, cada pessoa presente se posicionou quanto a vontade de seguir ou não com a
Coletiva, sendo que houve pessoas que se posicionaram favoráveis e outras que ficaram abertas a
seguir a decisão coletiva. Assim, se entendeu que há a vontade de continuar as atividades.

Foi discutida a possibilidade de ocupar outros espaços que não a Unidade Mestra, por conta dos
ocorridos, mas entendeu-se que ainda é válido continuar no mesmo lugar pois a oportunidade de ter



“carta-branca” para escolher o que plantar em um ambiente rural, com sol disponível e acesso às
colheitas não seria fácil de encontrar em outros lugares – possivelmente seriam ambientes urbanos
ou ajuda a agricultoras(es) que já têm determinados calendários de plantio pré-definidos.

Se  perguntou  sobre  a  entrada  de  novas  pessoas  e  os  acordos  de  comunicação.  Houve  o
entendimento de que é necessário dar maior fluidez à comunicação e às atividades, de forma que se
entendeu  que  é  bem-vinda  a  companhia  de  amigas(os)  que  queiram acompanhar  em visitas  à
Unidade Mestra, considerando que a pessoa que convidar se responsabilize em familiarizar a pessoa
com o que for necessário, e se criou um grupo no Telegram para ajudar a organizar as visitas, porém
sem fins deliberativos – a ideia não é decidir  nem discutir  a fundo nada por lá,  mas combinar
caronas e comunicar reuniões e outros eventos afins. De resto, o registro de atividades se mantém
por e-mail.

Link para entrar no grupo no Telegram: https://t.me/joinchat/Adse903PT9ZBQdyFalJs3w

Se comentou sobre a possibilidade de compartilharmos eventos e assistirmos junto a materiais sobre
agroecologia como maneira de descentralizar o conhecimento – Pipoca sugeriu oferecer uma vaga
para alguém da coletiva em cursos que ministra sobre o assunto. Visitas e conversas em outras terras
também são bem-vindas para quem quiser acompanhar.

Se esboçou um calendário de atividades (Luísa ficou de fazer um cronograma certinho):

5 de Julho – encontro com o Dada
(Eu (Nilo) e Mateus fomos e comunicamos a decisão de manter as atividades para o Dada,

que salientou a necessidade de um calendário de plantio e um acompanhamento mais próximo.)

4 de Agosto – Plantar!

Nesta ida, se comentou sobre
• falar com o Dada sobre as atividades
• sinalizar áreas
• preparar áreas – cercar algumas delas pois há cavalos circulando na UM.

1º e 2 de Setembro – Plantar

Fica ainda a pendência da definição sobre quando e onde e o que plantarmos. Existe a ideia e a
vontade de plantarmos árvores já no dia 4 de Agosto.

https://t.me/joinchat/Adse903PT9ZBQdyFalJs3w

